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ประมาณการเศรษฐกิจไทยปี 2559
(ณ เดือนกรกฎาคม 2559)
รายงานประมาณการเศรษฐกิจไทยปี 2559
“เศรษฐกิจไทยปี 2559 คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 3.3
โดยมีปัจจัยสนับสนุนจากมาตรการภาครัฐและภาคการท่องเที่ยว”
ส�ำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) ประเมินว่า เศรษฐกิจไทยในปี 2559 คาดว่าจะสามารถขยายตัวได้ร้อยละ 3.3 (โดยมี
ช่วงคาดการณ์ที่ร้อยละ 3.0-3.6) ขยายตัวเพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้าที่ขยายตัวร้อยละ 2.8 โดยมีปัจจัยสนับสนุนหลักจากการใช้จ่ายและ
การลงทุนภาครัฐที่ขยายตัวในเกณฑ์สูง ตามการเร่งรัดการเบิกจ่ายของรัฐบาล ขณะที่การเบิกจ่ายภายใต้โครงการบริหารจัดการน�้ำ
และระบบขนส่งทางถนน และโครงการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานภายใต้แผนปฏิบัติการด้านคมนาคมขนส่งในระยะเร่งด่วน พ.ศ. 2559
ที่มีความพร้อมยังคงมีความต่อเนื่อง นอกจากนี้ จ�ำนวนนักท่องเที่ยวต่างประเทศที่เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวจีนและรัสเซีย
ที่เติบโตดี ส่งผลให้ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวขยายตัวดีตามไปด้วย ทั้งธุรกิจโรงแรมและภัตตาคาร ธุรกิจขนส่ง และธุรกิจ
ค้าส่งค้าปลีก ด้านการบริโภคภาคเอกชนมีแนวโน้มขยายตัวต่อเนือ่ งจากปีกอ่ นหน้า โดยได้รบั ปัจจัยสนับสนุนจากรายได้และการจ้างงาน
ในภาคบริการทีข่ ยายตัวดี ขณะทีก่ ารลงทุนภาคเอกชนมีแนวโน้มฟืน้ ตัวจากปีกอ่ นเนือ่ งจากอัตราดอกเบีย้ อยูใ่ นระดับต�ำ่ และการลงทุน
ภาครัฐในโครงการส�ำคัญต่างๆ มีความก้าวหน้าและชัดเจนมากขึ้น อย่างไรก็ตาม ปริมาณการส่งออกสินค้าของไทยในปีนี้จะยังคงมี
ข้อจ�ำกัดจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก ส่งผลให้การส่งออกสินค้าของไทยปรับลดลงต�่ำกว่าที่คาดการณ์ครั้งก่อน
ส�ำหรับเสถียรภาพเศรษฐกิจของไทยยังอยู่ในเกณฑ์ดี โดยเสถียรภาพเศรษฐกิจภายในประเทศคาดว่า อัตราเงินเฟ้อทั่วไป
ในปี 2559 มีทศิ ทางปรับเพิม่ ขึน้ มาอยูท่ รี่ อ้ ยละ 0.6 (โดยมีชว่ งคาดการณ์ทรี่ อ้ ยละ 0.3-0.9) ตามการฟืน้ ตัวของอุปสงค์ภายในประเทศ
อย่างไรก็ดี อัตราเงินเฟ้อทั่วไปยังอยู่ในระดับต�่ำตามทิศทางราคาน�้ำมันดิบในตลาดโลก ขณะที่เสถียรภาพเศรษฐกิจภายนอกประเทศ
คาดว่า ดุลการค้าจะเกินดุลเพิม่ ขึน้ จากปีทแี่ ล้ว เนือ่ งจากมูลค่าการส่งออกสินค้าทีห่ ดตัวในอัตราชะลอลง และคาดว่าดุลบัญชีเดินสะพัด
จะเกินดุลประมาณ 40.9 พันล้านเหรียญสหรัฐ หรือคิดเป็นร้อยละ 10.3 ของ GDP (โดยมีช่วงคาดการณ์ที่ร้อยละ 10.0-10.6 ของ
GDP) เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว โดยมีสาเหตุส�ำคัญจากการเพิ่มขึ้นของมูลค่าการเกินดุลการค้าและดุลบริการ
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1. ด้านการขยายตัวทางเศรษฐกิจ
เศรษฐกิจไทยในปี 2559 คาดว่าจะสามารถขยายตัวได้ร้อยละ 3.3 (โดยมีช่วงคาดการณ์ที่ร้อยละ 3.0-3.6) ขยายตัวเพิ่มขึ้น
จากปีกอ่ นหน้าทีข่ ยายตัวร้อยละ 2.8 โดยมีสาเหตุหลักจากการใช้จา่ ยและการลงทุนภาครัฐทีข่ ยายตัวในเกณฑ์สงู ทีร่ อ้ ยละ 3.6 (โดยมี
ช่วงคาดการณ์ที่ร้อยละ 3.3-3.9) และร้อยละ 10.5 (โดยมีช่วงคาดการณ์ที่ร้อยละ 10.2-10.6) ตามล�ำดับ ตามการเร่งรัดการเบิกจ่าย
ของรัฐบาล ขณะทีก่ ารเบิกจ่ายภายใต้โครงการบริหารจัดการน�ำ้ และระบบขนส่งทางถนน และโครงการลงทุนโครงสร้างพืน้ ฐานภายใต้
แผนปฏิบัติการด้านคมนาคมขนส่งในระยะเร่งด่วน พ.ศ. 2559 ที่มีความพร้อม ยังคงมีความต่อเนื่อง นอกจากนี้ การส่งออกสินค้า
และบริการมีแนวโน้มขยายตัวในอัตราเร่งขึ้นจากปีก่อนมาอยู่ที่ร้อยละ 2.7 (โดยมีช่วงคาดการณ์ที่ร้อยละ 2.4-3.0) ตามจ�ำนวน
นักท่องเทีย่ วต่างประเทศทีเ่ พิม่ ขึน้ โดยเฉพาะนักท่องเทีย่ วจีนและรัสเซียทีเ่ ติบโตดี ส่งผลให้ธรุ กิจทีเ่ กีย่ วข้องกับการท่องเทีย่ วขยายตัวดี
ตามไปด้วย ทั้งธุรกิจโรงแรมและภัตตาคาร ธุรกิจขนส่ง และธุรกิจค้าส่งค้าปลีก อย่างไรก็ตาม ปริมาณการส่งออกสินค้าของไทยในปีนี้
จะยังคงมีข้อจ�ำกัดจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก ส่งผลให้การส่งออกสินค้าและบริการของไทยปรับลดลงต�่ำกว่าที่คาดการณ์
ครัง้ ก่อน ส�ำหรับการบริโภคภาคเอกชนมีแนวโน้มขยายตัวทีร่ อ้ ยละ 2.3 (โดยมีชว่ งคาดการณ์ทรี่ อ้ ยละ 2.0-2.6) ต่อเนือ่ งจากปีกอ่ นหน้า
โดยได้รับปัจจัยสนับสนุนจากการขยายตัวในเกณฑ์สูงของฐานรายได้และการจ้างงานในภาคบริการท่องเที่ยวที่ขยายตัวดี นอกจากนี้
การด�ำเนินมาตรการช่วยเหลือเกษตรและเศรษฐกิจฐานรากของภาครัฐจะยังเป็นปัจจัยสนับสนุนการขยายตัวของการใช้จ่ายภาค
ครัวเรือนอย่างต่อเนื่อง ขณะที่การลงทุนภาคเอกชนมีแนวโน้มฟื้นตัวจากปีก่อนเช่นกันมาขยายตัวที่ร้อยละ 2.6 (โดยมีช่วงคาดการณ์
ที่ร้อยละ 2.3-2.9) เนื่องจากอัตราดอกเบี้ยอยู่ในระดับต�่ำ และการลงทุนภาครัฐในโครงการส�ำคัญต่างๆ มีความก้าวหน้าและชัดเจน
มากขึ้น ส�ำหรับปริมาณการน�ำเข้าสินค้าและบริการคาดว่าจะหดตัวร้อยละ -1.4 (โดยมีช่วงคาดการณ์ที่ร้อยละ -1.7 ถึง -1.1)
ตามการลดลงของปริมาณการน�ำเข้าสินค้าวัตถุดิบและสินค้าขั้นกลาง
2. ด้านเสถียรภาพเศรษฐกิจ
ส�ำหรับเสถียรภาพเศรษฐกิจของไทยยังอยูใ่ นเกณฑ์ดี โดยเสถียรภาพเศรษฐกิจภายในประเทศคาดว่า อัตราเงินเฟ้อทัว่ ไปในปี
2559 มีทิศทางปรับเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ร้อยละ 0.6 (โดยมีช่วงคาดการณ์ที่ร้อยละ 0.3-0.9) ตามการฟื้นตัวของอุปสงค์ภายในประเทศ
ซึ่งจะส่งผลให้ดัชนีราคาในหมวดอาหารและเครื่องดื่มเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ดี อัตราเงินเฟ้อทั่วไปยังอยู่ในระดับต�่ำตามทิศทางราคาน�้ำมัน
ดิบในตลาดโลก ขณะทีเ่ สถียรภาพเศรษฐกิจภายนอกประเทศคาดว่า ดุลบัญชีเดินสะพัดจะเกินดุลประมาณ 40.9 พันล้านเหรียญสหรัฐ
หรือคิดเป็นร้อยละ 10.3 ของ GDP (โดยมีช่วงคาดการณ์ที่ร้อยละ 10.0-10.6 ของ GDP) เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว โดยมีสาเหตุส�ำคัญจาก
การเพิ่มขึ้นของมูลค่าการเกินดุลการค้าและบริการ ทั้งนี้ ดุลการค้าจะเกินดุลเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วมาอยู่ที่ 41.5 พันล้านเหรียญสหรัฐ
(โดยมีช่วงคาดการณ์ที่ 41.2-41.8 พันล้านเหรียญสหรัฐ) เนื่องจากมูลค่าการส่งออกสินค้าที่หดตัวในอัตราชะลอลง ซึ่งสอดคล้องกับ
แนวโน้มราคาสินค้าส่งออก โดยคาดว่ามูลค่าส่งออกสินค้าจะหดตัวร้อยละ -1.9 (โดยมีช่วงคาดการณ์ที่ร้อยละ -2.2 ถึง -1.6) ขณะที่
มูลค่าน�ำเข้าสินค้าในปี 2559 จะหดตัวร้อยละ -6.1(โดยมีช่วงคาดการณ์ที่ร้อยละ -6.4 ถึง -5.8)
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ตารางสรุปสมมติฐานและผลการประมาณการเศรษฐกิจปี 2559 (ณ เดือนกรกฎาคม 2559)
				
2559f
2557
2558 (ณ กรกฎาคม 2559)
				
		
เฉลี่ย
ช่วง
สมมติฐานหลัก
สมมติฐานภายนอก
1) อัตราการขยายตัวเฉลี่ย 15 ประเทศคู่ค้าหลัก (ร้อยละต่อปี)
3.66
3.48
3.30
3.00-3.60
2) ราคาน�้ำมันดิบดูไบ (ดอลลาร์สหรัฐ ต่อบาร์เรล)
96.7
51.2
41.0
38.0-44.0
3) ราคาสินค้าส่งออกในรูปดอลลาร์สหรัฐ (ร้อยละต่อปี)
-1.0
-2.3
-1.2 -1.8 ถึง -0.6
4) ราคาสินค้าน�ำเข้าในรูปดอลลาร์สหรัฐ (ร้อยละต่อปี)
-1.8
-10.8
-3.8 -4.4 ถึง -3.2
สมมติฐานด้านนโยบาย			
5) อัตราแลกเปลี่ยน (บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ)
32.5
34.2
35.5
34.9-36.1
6) อัตราดอกเบี้ยนโยบายของไทย ณ สิ้นปี (ร้อยละ)
2.00
1.50
1.50
1.2-1.8
7) รายจ่ายภาคสาธารณะตามปีงบประมาณ (ล้านล้านบาท)
2.92
3.20
3.43
3.39-3.47
8) จ�ำนวนนักท่องเที่ยว (ล้านคน)
24.8
29.9
33.8
33.2-34.4
ผลการประมาณการ
1) อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ (ร้อยละต่อปี)
0.8
2.8
3.3
3.0-3.6
2) อัตราการขยายตัวของการบริโภครวม (ร้อยละต่อปี)				
- การบริโภคภาคเอกชน (ณ ราคาคงที่) (ร้อยละต่อปี)
0.6
2.1
2.3
2.0-2.6
- การบริโภคภาครัฐ (ณ ราคาคงที่) (ร้อยละต่อปี)
2.1
2.2
3.6
3.3-3.9
3) อัตราการขยายตัวของการลงทุนรวม (ร้อยละต่อปี)				
- การลงทุนภาคเอกชน (ณ ราคาคงที่) (ร้อยละต่อปี)
-1.0
-2.0
2.6
2.3-2.9
- การลงทุนภาครัฐ (ณ ราคาคงที่) (ร้อยละต่อปี)
-7.3
29.8
10.5
10.2 -10.8
4) อัตราการขยายตัวปริมาณส่งออกสินค้าและบริการ (ร้อยละต่อปี)
0.2
0.2
2.7
2.4-3.0
5) อัตราการขยายตัวปริมาณน�ำเข้าสินค้าและบริการ (ร้อยละต่อปี)
-5.3
-0.4
-1.4 -1.7 ถึง -1.1
6) ดุลการค้า (พันล้านดอลลาร์สหรัฐ)
24.6
34.6
41.5
41.2-41.8
- สินค้าส่งออกในรูปดอลลาร์สหรัฐ (ร้อยละต่อปี)
-0.3
-5.6
-1.9 -2.2 ถึง -1.6
- สินค้าน�ำเข้าในรูปดอลลาร์สหรัฐ (ร้อยละต่อปี)
-8.5
-11.3
-6.1 -6.4 ถึง -5.8
7) ดุลบัญชีเดินสะพัด (พันล้านดอลลาร์สหรัฐ)
15.4
32.0
40.9
40.6-41.2
- ร้อยละของ GDP
3.8
8.1
10.3
10.0-10.6
8) อัตราเงินเฟ้อทั่วไป (ร้อยละต่อปี)
1.9
-0.9
0.6
0.3-0.9
อัตราเงินเฟ้อพื้นฐาน (ร้อยละต่อปี)
1.6
1.1
0.8
0.5-1.1
f = ประมาณการ โดยส�ำนักนโยบายเศรษฐกิจมหภาค ส�ำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) โทร. 0-2273-9020
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Executive Summary
Thailand’s Economic Projections for 2016
(As of July 2016)
Thailand’s Economic Projections for 2016
“The Thai economy in 2016 is forecasted to expand by 3.3 percent”
The Fiscal Policy Office (FPO), Ministry of Finance, projects that the Thai economy in 2016 is prone
to grow at an annualized rate of 3.3 percent (or within a range of 3.0-3.6 percent), higher than 2.8 percent
growth in the previous year. This is due to the significant projected growth rate in government consumption
and investment, supporting by expediting disbursement policy and a good disbursement performance in
several public investment projects including the water resource management project, the transportation
development project and the infrastructure investment development project on transportation in 2016.
Furthermore, higher number of international tourists, especially Chinese and Russian, also support the
growth of tourism-related businesses such as hotel and restaurant, transportation, and wholesale and
retail trade. For private consumption sector, there is a tendency to continuously grow from the previous
year in consequence of the supporting level of employment and income in service sector. In addition,
low interest rate and the advancement of various government investment projects would accommodate
the recovering trend in private investment sector. Nevertheless, the fragile global economic recovery
leads to a downward forecast in exports of goods, compared to the previous outlook.
Thailand’s economic stability is still resilient. With regard to internal stability, headline inflation
in 2016 is anticipated to be 0.6 percent (or within a range of 0.3 to 0.9 percent), higher than that of the
previous year, due to the higher domestic demand; however, it would remain low from a decreasing in
global energy prices. For external stability, the trade surplus is projected to be higher than that of the
previous year, due to the estimated lower rate of exports of goods contraction. Additionally, current
account is predicted to be a surplus of USD 40.9 billion or 10.3 percent of GDP (or within a range of 10.010.6 percent of GDP), higher than the previous year from higher values of both trade and services surplus”
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1. Economic Growth
The Thai economy in 2016 is forecasted to grow at an annualized rate of 3.3 percent (or within a range of
3.0-3.6 percent), higher than the previous year of 2.8 percent, due to the growth of the government consumption
and investment, 3.6 percent (or within a range of 3.3-3.9 percent) and 10.5 percent (or within a range of 10.2-10.8
percent) respectively, from the expectation of good performance in fiscal disbursement. Likewise, other government
investment projects including the water resource management project, the transportation development project
and the infrastructure investment development on transportation project are also predicted to be well disbursed.
Besides, the exports of goods and services sector is expected to grow by 2.7 percent (or within a range of 2.43.0 percent) following the considerable number of international tourists, especially Chinese and Russian. This
would support the growth of tourism-related businesses such as hotel and restaurant, transportation, and
wholesale and retail trade. However, the fragile global economic recovery leads to a limit growth in exports of
goods sector. For private consumption sector, it is forecasted to grow by 2.3 percent (or within a range of 2.02.6 percent) from the supporting level of employment and income in service sector, especially tourism sector.
Moreover, the government measures on helping the agricultural sector and micro-economy still continuously
encourage the growth of household expenditure. In addition, low interest rate and the advancement of various
government investment projects would accommodate the recovering trend in private investment sector. Lastly,
imports of goods and services sector is expected to contract at a rate of -1.4 percent (or within a range of -1.7
to -1.1 percent) because of lower raw materials and intermediate goods import.
2. Economic Stability
The economic stability is still resilient. For internal stability, headline inflation in 2016 tends to be 0.6
percent (or within a range of 0.3 to 0.9 percent), higher than that of the previous year, due to the higher domestic
demand; however, it would remain low from a decreasing in global energy prices. For the external stability, we
predict that current account would be a surplus of USD 40.9 billion or 10.3 percent of GDP (or within a range
of 10.0-10.6 percent of GDP), higher than the previous year due to the higher trade and services surplus. Trade
surplus is expected to increase to USD 41.5 billion (or within a range of USD 41.2-41.8 billion), explained by the
decelerated export contraction of -1.9 percent (or within a range of -2.2 to -1.6 percent). while the value of
imports in 2016 are expected to contract by -6.1 percent (or within a range of -6.4 to -5.8 percent).

ประมาณการเศรษฐกิจไทย
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Major Assumptions and Economic Projections of 2016 (As of July 2016)
				
2016f
				
2014
2015 (As of July 2016)
		
Average Range
Major Assumptions
Exogenous Variables
1) Average Economic Growth Rate of Major Trading Partners (percent y-o-y) 3.66
3.48
3.30
3.00-3.60
2) Dubai Crude Oil Price (U.S. dollar per Barrel)
96.7
51.2
41.0
38.0-44.0
3) Export prices in U.S. dollar (percent y-o-y)
-1.0
-2.3
-1.2 (-1.8) to (-0.6)
4) Import prices in U.S. dollar (percent y-o-y)
-1.8
-10.8
-3.8 (-4.4) to (-3.2)
Policy Variables			
5) Exchange Rate (Baht per U.S. dollar)
32.5
34.2
35.5
34.9-36.1
6) Repurchase Rate (Policy Rate) at year-end (percent y-o-y
2.00
1.50
1.50
1.2-1.8
7) Fiscal-Year Pubic Expenditures (Trillion Baht)
2.92
3.20
3.43
3.39-3.47
8) Number of international tourists (Million persons)
24.8
29.9
33.8
33.2-34.4
Projections
1) Economic Growth Rate (percent y-o-y)
0.8
2.8
3.3
3.0-3.6
2) Real Consumption Growth (percent y-o-y)				
- Real Private Consumption
0.6
2.1
2.3
2.0-2.6
- Real Public Consumption
2.1
2.2
3.6
3.3-3.9
3) Real Investment Growth (percent y-o-y)				
- Real Private Investment
-1.0
-2.0
2.6
2.3-2.9
- Real Public Investment
-7.3
29.8
10.5
10.2 -10.8
4) Export Volume of Goods and Services (percent y-o-y)
0.2
0.2
2.7
2.4-3.0
5) Import Volume of Goods and Services (percent y-o-y)
-5.3
-0.4
-1.4 (-1.7) to (-1.1)
6) Trade Balance (billion U.S. dollar)
24.6
34.6
41.5
41.2-41.8
- Export Value of Goods in U.S. dollar (percent y-o-y)
-0.3
-5.6
-1.9 (-2.2) to (-1.6)
- Import Value of Goods in U.S. dollar (percent y-o-y)
-8.5
-11.3
-6.1 (-6.4) to (-5.8)
7) Current Account (billion U.S. dollar)
15.4
32.0
40.9
40.6-41.2
- Percentage of GDP
3.8
8.1
10.3
10.0-10.6
8) Headline Inflation (percent y-o-y)
1.9
-0.9
0.6
0.3-0.9
Core Inflation (percent y-o-y)
1.6
1.1
0.8
0.5-1.1
f = forecast by Fiscal Policy Office, Ministry of Finance, Thailand, Tel. 0-2273-9020
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ประมาณการเศรษฐกิจไทยปี 2559
(ณ เดือนกรกฎาคม 2559)
ส�ำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) คาดว่าเศรษฐกิจไทยในปี 2559 จะขยายตัวที่ร้อยละ 3.3 (โดยมีช่วงคาดการณ์
ที่ร้อยละ 3.0-3.6) โดยมีการปรับปรุงข้อมูลและสมมติฐานที่ส�ำคัญ ดังนี้
เครือ่ งชีภ้ าวะเศรษฐกิจมหภาคในช่วงไตรมาสที่ 2 ปี 2559 บ่งชีว้ า่ เศรษฐกิจไทยส่งสัญญาณขยายตัวเมือ่ เทียบกับ
ช่วงเดียวกันของปีกอ่ น สะท้อนจากผลผลิตภาคอุตสาหกรรมทีก่ ลับมาขยายตัวอีกได้อกี ครัง้ ทีร่ อ้ ยละ 1.5 ตามการขยายตัวของผลผลิต
ส�ำคัญ อาทิ หมวดยานยนต์ และเครื่องปรับอากาศ สอดคล้องกับภาคบริการ พบว่ายังสามารถขยายตัวได้ดีเช่นเดียวกัน ตามจ�ำนวน
นักท่องเที่ยวต่างชาติที่ขยายตัวได้ระดับสูงที่ร้อยละ 8.2 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ขณะที่ภาคเกษตรกรรมผลผลิตปรับตัวลดลง
ตามผลผลิตพืชทีส่ ำ� คัญ อาทิ ข้าวเปลือก และปาล์มน�ำ้ มัน เนือ่ งจากปัญหาภัยแล้งทีย่ าวนาน อย่างไรก็ตาม ราคาสินค้าเกษตรนัน้ ปรับตัว
สูงขึ้น ส่งผลให้รายได้ที่แท้จริงของเกษตรกรปรับตัวเพิ่มขึ้น ส�ำหรับด้านการใช้จ่ายพบว่า เครื่องชี้การบริโภคส่งสัญญาณขยายตัว
เช่นกัน สะท้อนจากรายได้จากการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม ณ ระดับราคาคงที่ ที่ขยายตัวร้อยละ 3.7 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของ
ปีกอ่ น สอดคล้องกับปริมาณจ�ำหน่ายรถยนต์นงั่ ทีก่ ลับมาขยายตัวอีกครัง้ ทีร่ อ้ ยละ 4.9 ขณะทีม่ ลู ค่าการส่งออกสินค้าหดตัวร้อยละ -4.1
เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ด้านมูลค่าการน�ำเข้าสินค้าหดตัวที่ร้อยละ -8.4 ตามการลดลงของราคาเชื้อเพลิงเป็นส�ำคัญ ทั้งนี้
การหดตัวของการส่งออกทีต่ ำ�่ กว่าเมือ่ เทียบกับการหดตัวของการน�ำเข้า ส่งผลให้ดลุ การค้าตามระบบกรมศุลกากรในช่วงไตรมาสที่ 2
ของปี 2559 เกินดุลที่ระดับ 4.2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ
❍❍

การเปลี่ยนแปลงสมมติฐานที่ใช้ในการประมาณการเศรษฐกิจไทยปี 2559 ที่ส�ำคัญ ได้แก่ (1) สมมติฐานอัตรา
การขยายตัวของ 15 ประเทศคู่ค้าหลัก ในปี 2559 คาดว่าจะอยู่ที่ร้อยละ 3.3 ซึ่งลดลงจากการประมาณการครั้งก่อน ณ เมษายน
2559 ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการปรับลดการคาดการณ์อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของเศรษฐกิจหลักทั้งเศรษฐกิจสหรัฐฯ
ญีป่ นุ่ ฮ่องกง ไต้หวัน สิงคโปร์ ฟิลปิ ปินส์ เวียดนาม และสหราชอาณาจักร โดยมีเพียงออสเตรเลียเท่านัน้ ทีม่ กี ารปรับเพิม่ การคาดการณ์
อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ (2) สมมติฐานอัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐ อยู่ที่ 35.50 บาท ซึ่งเป็นการประเมิน
แนวโน้มว่าจะเท่ากับที่ประมาณการไว้ในครั้งก่อน โดยค่าเงินบาทอ่อนค่าลงจากปีก่อนร้อยละ 3.7 เนื่องจากแนวโน้มเศรษฐกิจ
ของสหรัฐที่เริ่มฟื้นตัวกว่าปีก่อน ท�ำให้นักลงทุนคาดว่า จะมีการปรับขึ้นดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ ในช่วงครึ่งหลังของปี
(3) สมมติฐานราคาน�้ำมันดิบดูไบในปี 2559 อยู่ที่ 41.0 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล สูงกว่าการประมาณการในครั้งก่อน โดยคาดว่า
ทิศทางราคาน�้ำมันในช่วงที่เหลือของปีจะปรับเพิ่มขึ้นอย่างค่อยเป็นค่อยไปตามแนวโน้มอุปสงค์ที่เพิ่มขึ้นจากสหรัฐฯ จีน และอินเดีย
ขณะที่อุปทานน�้ำมันดิบที่เริ่มลดลงจากการประมาณการในครั้งก่อน (4) สมมติฐานราคาสินค้าส่งออกในปี 2559 คาดว่าจะหดตัว
ทีร่ อ้ ยละ -1.2 ตามการลดลงของราคาสินค้าโภคภัณฑ์ในตลาดโลกทีอ่ ยูใ่ นระดับต�ำ่ ขณะทีร่ าคาสินค้าน�ำเข้าในปี 2559 คาดว่าจะหดตัว
ร้อยละ -3.8 ตามการลดลงของราคาน�้ำมันดิบในตลาดโลกเป็นส�ำคัญ (5) สมมติฐานอัตราดอกเบี้ยนโยบายในปี 2559 อยู่ที่ร้อยละ
1.50 ต่อปี เท่ากับการประมาณการครัง้ ก่อน เนือ่ งจากพืน้ ฐานยังคงแข็งแกร่งและยังไม่มแี รงกดดันด้านเงินเฟ้อ (6) จ�ำนวนนักท่องเทีย่ ว
ต่างชาติ 33.8 ล้านคนเท่ากับการคาดการณ์ครั้งก่อน เนื่องจากในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2559 มีนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามายัง
ประเทศไทยสูงถึง 16.6 ล้านคน เป็นการขยายตัวร้อยละ 12.0 โดยคาดว่าน่าจะขยายตัวได้ดตี อ่ เนือ่ ง และ (7) กรอบวงเงินงบประมาณ
รายจ่ายในปีงบประมาณ 2559 อยูท่ ี่ 2.776 ล้านล้านบาท โดยคาดว่าจะสามารถเบิกจ่ายได้รอ้ ยละ 94.2 ของกรอบวงเงินงบประมาณ
หรือคิดเป็นเม็ดเงิน 2.616 ล้านล้านบาท ด้านรายจ่ายนอกงบประมาณจากเงินกู้ คาดว่าจะเบิกจ่ายได้ที่ 9.3 หมื่นล้านบาท และด้าน
รายจ่ายท้องถิ่นและรายจ่ายลงทุนรัฐวิสาหกิจ คาดว่าจะเบิกจ่ายได้ที่ 5.7 และ 2.2 แสนล้านบาท ตามล�ำดับ และเมื่อแปลงรายจ่าย
ภาคสาธารณะให้มีความสอดคล้องกับระบบบัญชีประชาชาติแล้วพบว่า ปี 2559 มีรายจ่ายภาคสาธารณะจ�ำนวนรวมทั้งสิ้น 3.43
ล้านล้านบาท หรือขยายตัวร้อยละ 7.2 โดยมีรายละเอียดสมมติฐานและผลการประมาณการ ดังนี้
❍❍

ประมาณการเศรษฐกิจไทย
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สมมติฐานหลักในการประมาณการเศรษฐกิจไทย
ปี 2559
1. อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจของ 15 ประเทศคู่ค้าหลักของไทย
“สศค. คาดว่า ในปี 2559 เศรษฐกิจประเทศคู่ค้าหลักของไทย 15 ประเทศจะขยายตัวร้อยละ 3.3 ชะลอลงเล็กน้อย
จากปีก่อนหน้า จากหลายปัจจัยเสี่ยงประกอบกัน ได้แก่ เศรษฐกิจจีนซึ่งมีสัญญาณการขยายตัวที่แผ่วลง ส่งผลให้เศรษฐกิจ
ที่เชื่อมโยงกับจีนในระดับสูงโดยเฉพาะฮ่องกงและสิงคโปร์ชะลอตัวลงด้วยเช่นกัน ขณะที่เศรษฐกิจสหรัฐฯ และญี่ปุ่นมีแนวโน้ม
ขยายตัวแบบทรงตัว และเศรษฐกิจยูโรโซนมีประเด็นความเสี่ยงด้านพัฒนาการภายหลังผลประชามติของสหราชอาณาจักร
ทีต่ อ้ งการออกจากสหภาพยุโรป (Brexit) ทีย่ งั คงต้องติดตามต่อไป อย่างไรก็ตาม กลุม่ ประเทศทีพ่ งึ่ พาการบริโภคภายในประเทศ
อาทิ เวียดนาม อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ และอินเดีย เป็นต้น ยังขยายตัวได้แข็งแกร่ง”
ตารางที่ 1 อัตราการขยายตัวเฉลี่ยของเศรษฐกิจคู่ค้าหลักของไทย 15 ประเทศ (ร้อยละ)
ประเทศคู่ค้าหลักเรียง
ตามสัดส่วนการส่งออก
ปี 2558

2556

2557

2558

15 ประเทศคู่ค้า (76.2%)
1. สหรัฐฯ (11.2%)
2. จีน (11.1%)
3. ญี่ปุ่น (9.4%)
4. ยูโรโซน (7.2%)
5. ฮ่องกง (5.5%)
6. มาเลเซีย (4.8%)
7. ออสเตรเลีย (4.6%)
8. เวียดนาม (4.2%)
9. สิงคโปร์ (4.1%)
10. อินโดนีเซีย (3.7%)
11. ฟิลิปปินส์ (2.8%)
12. อินเดีย (2.5%)
13. เกาหลีใต้ (1.9%)
14. สหราชอาณาจักร (1.8%)
15. ไต้หวัน (1.7%)

3.7
1.7
7.8
1.4
-0.3
3.1
4.7
2.0
5.4
4.7
5.6
7.1
6.3
2.9
1.9
2.2

3.7
2.4
7.3
0.0
0.9
2.7
6.0
2.7
6.0
3.3
5.0
6.2
7.0
3.3
3.1
3.9

3.5
2.6
6.9
0.5
1.6
2.4
5.0
2.5
6.7
2.0
4.8
5.9
7.2
2.6
2.2
0.6

2559
Q1

Q2

3.1
1.6**
6.7
0.2
1.7
0.8
4.2
3.0
5.5
2.1
4.9
6.8
7.9
2.8
2.0
-0.3

3.3
1.2**
6.7
0.8
1.6
1.7
4.0
3.3
5.6
2.1
5.2
7.0
7.1
3.2
2.2
0.7

YTD
3.2
1.4**
6.7
0.5
1.7
1.2
4.1
3.1
5.5
2.1
5.0
6.9
7.5
3.0
2.1
0.2

ทั้งปี
2559f
3.3
2.2
6.6
0.6
1.5
1.2
4.6
2.7
5.9
1.8
5.1
6.7
7.3
2.7
2.1
0.8

ที่มา : รวบรวมและประมาณการโดย สศค. ประกาศ ณ 28 กรกฎาคม 2559
หมายเหตุ : *ตัวเลขเบื้องต้น
		
**ข้อมูลปรับปรุงเมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2559 ขณะที่ประมาณการของ สศค. เปิดเผยเมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2559

1.1 เศรษฐกิจสหรัฐฯ (ตลาดส่งออกใหญ่อนั ดับ 1 ของไทย: สัดส่วนการส่งออกร้อยละ 11.2 ของมูลค่าส่งออกสินค้ารวม
ในปี 2558)
➥➥ เศรษฐกิจสหรัฐฯ ในไตรมาสที่ 2 ปี 2559 (ตัวเลขเบื้องต้น) ขยายตัวร้อยละ 1.2 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกัน
ปีก่อน ถือเป็นระดับการขยายตัวที่ต�่ำสุดในรอบ 3 ปี หรือคิดเป็นการขยายตัวร้อยละ 0.3 เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อน (ขจัดผลทาง
ฤดูกาลแล้ว) ขยายตัวชะลอลงจากไตรมาสก่อน เนือ่ งจากการลงทุนภาคเอกชนทีห่ ดตัวมากขึน้ จากไตรมาสก่อนโดยหดตัวร้อยละ -3.4
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เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน ตลอดจนการใช้จ่ายภาครัฐทั้งการบริโภคและการลงทุนชะลอตัว ทั้งนี้ การบริโภคภาคเอกชนซึ่งเป็น
กลไกหลักในการขับเคลือ่ นเศรษฐกิจยังคงขยายตัวได้ดี โดยขยายตัวเร่งขึน้ ทีร่ อ้ ยละ 2.7 เมือ่ เทียบกับช่วงเดียวกันปีกอ่ น ด้านเสถียรภาพ
เศรษฐกิจพบว่า ภาคการจ้างงานมีทิศทางทรงตัว โดยอัตราการว่างงานของสหรัฐฯ เฉลี่ยไตรมาสที่ 2 ปี 2559 อยู่ที่ร้อยละ 4.9 ของ
ก�ำลังแรงงานรวม ใกล้เคียงกับระดับก่อนเกิดวิกฤติ ส�ำหรับด้านราคาพบว่า อัตราเงินเฟ้อทั่วไปในไตรมาสที่ 2 ปี 2559 เฉลี่ยอยู่ที่
ร้อยละ 1.1 เมือ่ เทียบกับช่วงเดียวกันปีกอ่ น ใกล้เคียงกับไตรมาสก่อน แต่ยงั คงอยูใ่ นระดับทีต่ ำ�่ กว่าระดับเป้าหมายระยะกลางทีร่ อ้ ยละ
2.0 ค่อนข้างมาก นอกจากนี้ ทีป่ ระชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินของสหรัฐฯ เมือ่ วันที่ 14-15 มิถนุ ายน 2559 ได้มมี ติคงอัตราดอกเบีย้
นโยบายไว้ที่ร้อยละ 0.25-0.50 ต่อปี และยังคงส่งสัญญาณการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายเพียง 2 ครั้งในปี 2559 และปรับขึ้นอีก
2 ครั้งในปี 2560 เนื่องจากความกังวลสถานการณ์แรงงานที่ปรับตัวดีขึ้นในอัตราชะลอลง และผลกระทบจากความไม่แน่นอนของ
การลงประชามติของสหราชอาณาจักรเพื่อออกจากการเป็นสมาชิกสหภาพยุโรป ทั้งนี้ ในช่วงครึ่งแรกของปี 2559 เศรษฐกิจสหรัฐฯ
ขยายตัวร้อยละ 1.4 จากช่วงเดียวกันปีก่อน

ภาพที่ 1 แหล่งที่มาและอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ

ที่มา : BEA รวบรวมโดย สศค.

นอกจากนี้ เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2559 ส�ำนักวิเคราะห์เศรษฐกิจสหรัฐฯ (Bureau of Economic Analysis) ประกาศ
ปรับปรุงตัวเลขผลผลิตมวลรวมในประเทศย้อนหลังตั้งแต่ไตรมาสที่ 1 ปี 2556 ถึงไตรมาสที่ 1 ปี 2559 เนื่องจากการปรับปรุงข้อมูล
การใช้จา่ ยภาคก่อสร้างซึง่ เป็นส่วนหนึง่ ของการลงทุนภาคเอกชนเพือ่ ทีอ่ ยูอ่ าศัย ส่งผลให้เศรษฐกิจสหรัฐฯ ในปี 2558 ขยายตัวร้อยละ
2.6 เพิม่ ขึน้ จากตัวเลขทีป่ ระกาศไว้เดิมทีร่ อ้ ยละ 2.4 และในไตรมาสที่ 1 ปี 2559 เศรษฐกิจสหรัฐฯ ขยายตัวเพียงร้อยละ 1.6 เมือ่ เทียบกับ
ช่วงเดียวกันปีก่อน ลดลงจากตัวเลขที่ประกาศไว้เดิมที่ขยายตัวร้อยละ 2.1
➥➥ เครือ่ งชีท
้ างเศรษฐกิจสหรัฐฯ ในช่วงเดือนแรกของไตรมาสที่ 3 ปี 2559 มีสญ
ั ญาณปรับตัวดีขนึ้ สะท้อนจากดัชนี
ความเชือ่ มัน่ ผูบ้ ริโภค เดือนกรกฎาคม 2559 ทีป่ รับตัวเพิม่ ขึน้ มาอยูท่ รี่ ะดับ 97.3 จุด เพิม่ จากไตรมาสก่อนทีเ่ ฉลีย่ อยูท่ รี่ ะดับ 94.8 จุด
สอดคล้องกับภาคการผลิตทีป่ รับตัวดีขนึ้ จากดัชนีผจู้ ดั การฝ่ายจัดซือ้ ภาคบริการและภาคอุตสาหกรรม เดือนกรกฎาคม 2559 ทีป่ รับตัว
เพิม่ ขึน้ มาอยูท่ รี่ ะดับ 55.5 และ 52.6 จุด จากไตรมาสก่อนทีเ่ ฉลีย่ ที่ 55.0 และ 51.8 จุด ตามล�ำดับ ด้านภาคการจ้างงานพบว่าอยูใ่ นเกณฑ์ดี
สะท้อนจากการจ้างงานนอกภาคเกษตร เดือนกรกฎาคม 2559 ทีเ่ พิม่ ขึน้ 255,000 ต�ำแหน่ง ส่งผลให้อตั ราการว่างงาน เดือนกรกฎาคม
2559 อยูท่ รี่ อ้ ยละ 4.9 ของก�ำลังแรงงานรวม ในด้านนโยบายการเงิน ทีป่ ระชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินสหรัฐฯ เมือ่ วันที่ 26-27
กรกฎาคม 2559 ยังคงมีมติคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ร้อยละ 0.25-0.50 ต่อปี
ประมาณการเศรษฐกิจไทย
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➥➥ ในปี 2559 คาดว่า เศรษฐกิจสหรัฐฯ จะขยายตัวทีร่ อ้ ยละ 2.2 หรือในช่วงคาดการณ์ทรี่ อ้ ยละ 2.0-2.4 ชะลอลง

จากปีก่อน แต่ยังคงอยู่ในระดับที่สูงกว่าศักยภาพ เนื่องจากเศรษฐกิจสหรัฐฯ ในไตรมาสที่ 1 เร่งขึ้นจากไตรมาสก่อนเพียงเล็กน้อย
ขณะทีส่ ถานการณ์ตลาดแรงงานทีฟ่ น้ื ตัวอย่างแข็งแกร่งในช่วงก่อนหน้าเริม่ เข้าสูภ่ าวะทรงตัว สะท้อนแนวโน้มการบริโภคและการลงทุน
ภาคเอกชนทีเ่ ริม่ ทรงตัวเช่นกัน ส�ำหรับเสถียรภาพด้านการคลัง การทีส่ ภาคองเกรสได้อนุมตั กิ ารขยายเพดานหนีแ้ ก่กระทรวงการคลัง
ของสหรัฐฯ ไปจนถึงไตรมาสแรกของปี 2560 ท�ำให้ความกังวลต่อสถานการณ์หนีส้ าธารณะของสหรัฐฯ ในปี 2559 หมดไป อย่างไรก็ตาม
เศรษฐกิจสหรัฐฯ ยังมีความเสีย่ งจากความไม่แน่นอนของผูน้ ำ� คนใหม่ของสหรัฐฯ ระหว่างนายโดนัล ทรัมป์ ตัวแทนพรรคริพบั ลิกนั และ
นางฮิลลารี่ คลินตัน ตัวแทนพรรคเดโมแครต ซึง่ การเลือกตัง้ ประธานาธิบดีสหรัฐฯ จะมีขนึ้ ในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2559 นี้ โดยการเลือกตัง้
ครั้งนี้จะบ่งชี้แนวนโยบายของสหรัฐฯ ในช่วง 4 ปีข้างหน้า นอกจากนี้ สหรัฐฯ ยังต้องเผชิญความเสี่ยงจากผลกระทบหลังจาก
สหราชอาณาจักรลงประชามติถอนตัวออกจากสหภาพยุโรปอีกด้วย
1.2 เศรษฐกิจจีน (ตลาดส่งออกใหญ่อันดับ 2 ของไทย: สัดส่วนการส่งออกร้อยละ 11.1 ของมูลค่าส่งออกสินค้ารวม
ปี 2558)
➥➥ เศรษฐกิจของจีนในไตรมาสที่ 2 ปี 2559 ขยายตัวร้อยละ 6.7 จากช่วงเดียวกันปีกอ่ น ขยายตัวในอัตราเดียวกันกับ
ไตรมาสก่อนหน้า และถือเป็นการขยายตัวรายไตรมาสทีต่ ำ�่ ทีส่ ดุ ตัง้ แต่ปี 52 โดยส�ำหรับเศรษฐกิจด้านอุปทาน ภาคเกษตรกรรมขยายตัว
ร้อยละ 3.1 เร่งขึน้ จากร้อยละ 2.9 ในไตรมาสที่ 1 ขณะทีภ่ าคอุตสาหกรรมและการก่อสร้างขยายตัวร้อยละ 6.3 เร่งขึน้ จากร้อยละ 5.8
ในไตรมาสที่ 1 และภาคบริการขยายตัวร้อยละ 7.5 ใกล้เคียงกับไตรมาสก่อนหน้า ส�ำหรับเศรษฐกิจด้านอุปสงค์ การบริโภคภายใน
ประเทศ และการลงทุนขยายตัวชะลอลง ในขณะทีก่ ารค้าระหว่างประเทศยังหดตัวต่อเนือ่ งแต่ในอัตราชะลอลง สะท้อนจากยอดค้าปลีก
ขยายตัวเฉลีย่ ร้อยละ 10.2 จากช่วงเดียวกันปีกอ่ น ชะลอลงจากร้อยละ 10.5 ในไตรมาสก่อนหน้า การลงทุนในสินทรัพย์ถาวรขยายตัว
ร้อยละ 9.7 ชะลอลงจากร้อยละ 10.4 ในไตรมาสก่อนหน้า ในขณะที่มูลค่าการส่งออกหดตัวร้อยละ 4.4 จากช่วงเดียวกันปีก่อน
เป็นการหดตัวในอัตราที่ชะลอลงจากร้อยละ -9.7 ในไตรมาสก่อนหน้า ส�ำหรับด้านเสถียรภาพภายในประเทศพบว่า อัตราเงินเฟ้อ
ทั่วไปเฉลี่ยที่ร้อยละ 2.1 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน ทรงตัวต่อเนื่องจากไตรมาสก่อนหน้า และอัตราการว่างงานเพิ่มขึ้นเล็กน้อย
มาอยู่ที่ร้อยละ 4.1 ของก�ำลังแรงงานรวม จากร้อยละ 4.0 ในไตรมาสก่อนหน้า
ภาพที่ 2 อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจของจีน (ร้อยละ)

ที่มา : CEIC รวบรวมโดย สศค.

➥➥ เศรษฐกิจจีนในช่วงเดือนแรกของไตรมาสที่ 3 ปี 2559 มีสัญญาณชะลอตัวต่อเนื่องจากไตรมาสก่อน สะท้อน

จากดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อภาคอุตสาหกรรมที่จัดท�ำโดยทางการจีนเดือนกรกฎาคม 2559 อยู่ที่ระดับ 49.9 จุด กลับมาอยู่ต�่ำกว่า
ระดับ 50.0 จุด เป็นครั้งแรกในรอบ 5 เดือน ในขณะที่ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อภาคบริการเดือนกรกฎาคม 2559 ยังคงทรงตัวในระดับ
ค่อนข้างสูงที่ 53.9 จุด ด้านมูลค่าการส่งออกยังคงหดตัวต่อเนื่อง โดยในเดือนกรกฎาคม 2559 หดตัวร้อยละ -5.3 จากช่วงเดียวกัน
ปีกอ่ น และมูลค่าการน�ำเข้าหดตัวร้อยละ 12.9 จากช่วงเดียวกันปีกอ่ น นอกจากนี้ เครือ่ งชีเ้ ศรษฐกิจส�ำคัญอืน่ ยังคงมีแนวโน้มชะลอลง
ต่อเนื่อง โดยยอดค้าปลีกขยายตัวชะลอลงอยู่ที่ร้อยละ 10.2 จากช่วงเดียวกันปีก่อน การลงทุนในสินทรัพย์คงทนขยายตัวชะลอลง
ต�่ำที่สุดในรอบ 15 ปี อยู่ที่ร้อยละ 8.1 จากช่วงเดียวกันปีก่อน และผลผลิตภาคอุตสาหกรรมขยายตัวชะลอลงอยู่ที่ร้อยละ 6.0
จากช่วงเดียวกันปีก่อน
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➥➥ ในปี 2559 คาดว่าเศรษฐกิจจีนจะขยายตัวชะลอลงต่อเนื่อง โดยอยู่ที่ร้อยละ 6.6 หรือในช่วงคาดการณ์ร้อยละ

6.4-6.8 ชะลอลงจากปี 2558 ที่ขยายตัวที่ร้อยละ 6.9 ทั้งนี้ การชะลอลงของเศรษฐกิจจีนจะเป็นแบบค่อยเป็นค่อยไป โดยยังคง
ต้องพึ่งพามาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของทางการจีนที่ใช้นโยบายทั้งการเงินและการคลังแบบผ่อนคลายต่อเนื่องจากปี 2558 ซึ่งจะ
เป็นแรงสนับสนุนให้เศรษฐกิจจีนปี 2559 ขยายตัวได้ในอัตราชะลอลงอย่างค่อยเป็นค่อยไป โดยการเร่งลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน
ส่งผลบวกต่อเนื่องไปยังภาคอสังหาริมทรัพย์ ภาคการลงทุน และภาคก่อสร้าง ตลอดจนยอดการให้สินเชื่อก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นมาก
อย่างไรก็ตาม การเพิ่มขึ้นของสินเชื่อในอัตราที่รวดเร็วจนเกินไปก็อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงในภาคการเงินของจีนได้ เป็นประเด็นที่
ทางการจีนต้องด�ำเนินการอย่างระมัดระวังในระยะต่อไป นอกจากนี้ อัตราเงินเฟ้อที่เริ่มเร่งขึ้นตั้งแต่ต้นปี 2559 จะเป็นข้อจ�ำกัด
ในการใช้นโยบายการเงินแบบผ่อนคลาย ท�ำให้นโยบายการคลังจะต้องรับบทบาทส�ำคัญในการสนับสนุนการขยายตัวทางเศรษฐกิจ
ของจีนในปี 2559 ซึง่ ทางการจีนก�ำหนดเป้าหมายการขาดดุลการคลังทีร่ อ้ ยละ 3.0 ของ GDP ในปีนี้ เพิม่ ขึน้ จากเป้าหมายร้อยละ 2.3
ในปีกอ่ น และมากกว่าการขาดดุลการคลังจริงในปี 2558 ทีร่ อ้ ยละ 2.4 ของ GDP นอกจากนี้ เศรษฐกิจจีนยังมีปจั จัยเสีย่ งทีต่ อ้ งติดตาม
เช่น การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจเพื่อลดก�ำลังการผลิตส่วนเกินในหลายภาคส่วน โดยเฉพาะอุตสาหกรรมการผลิตเหล็กและโลหะ
ซึง่ เริม่ มีความคืบหน้า ท�ำให้มคี วามเสีย่ งการเลิกจ้างงานจ�ำนวนหลายล้านต�ำแหน่งในปีนี้ นอกจากนี้ ยังมีความเสีย่ งจากปัญหาคุณภาพ
สินทรัพย์ในช่วงการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจที่จะต้องใช้เวลาในการปรับตัว รวมถึงการเติบโตทางเศรษฐกิจที่เริ่มหันกลับมา
พึง่ พาการลงทุนจากภาครัฐและการกระตุน้ ภาคอสังหาริมทรัพย์ ในขณะทีก่ ารบริโภคและการลงทุนภาคเอกชนยังคงชะลอลงต่อเนือ่ ง
อาจเป็นอุปสรรคชะลอการปฏิรูปเศรษฐกิจของจีนให้ล่าช้าออกไป
1.3 เศรษฐกิจญี่ปุ่น (ตลาดส่งออกใหญ่อันดับ 3 ของไทย: สัดส่วนการส่งออกร้อยละ 9.4 ของมูลค่าส่งออกสินค้ารวม
ในปี 2558)
➥➥ เศรษฐกิจญี่ปุ่นในไตรมาสที่ 2 ปี 2559 ยังมีสัญญาณชะลอตัวจากอุปสงค์ทั้งในและนอกประเทศ สะท้อนจากเครื่องชี้
ทางเศรษฐกิจ อาทิ มูลค่าการส่งออกทีห่ ดตัวเฉลีย่ ร้อยละ -9.5 เมือ่ เทียบกับช่วงเดียวกันปีกอ่ น หดตัวเร่งขึน้ จากไตรมาสก่อนหน้า จากการส่งออก
ไปยังตลาดหลักโดยเฉพาะจีนและอาเซียนทีห่ ดตัวต่อเนือ่ ง ส่วนหนึง่ เป็นผลจากเงินเยนทีแ่ ข็งค่าอย่างต่อเนือ่ งในระยะทีผ่ า่ นมา สอดคล้องกับ
ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อภาคอุตสาหกรรมเฉลี่ยอยู่ที่ระดับ 48.0 จุด โดยปรับตัวลดลงต�ำ่ กว่าระดับ 50 จุดเป็นครั้งแรกในรอบ 12 ไตรมาส
บ่งชี้ถึงกิจกรรมภาคการผลิตในญี่ปุ่นที่มีสัญญาณหดตัว ด้านการส่งออกบริการยังคงขยายตัวได้แต่ในอัตราที่ชะลอลง สะท้อนจากจ�ำนวน
นักท่องเที่ยวต่างชาติที่เข้ามาญี่ปุ่นในไตรมาสที่ 2 ปี 2559 ขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 19.0 จากช่วงเดียวกันปีก่อน ลดลงจากร้อยละ 39.3
ในไตรมาสก่อนหน้า ด้านอุปสงค์ในประเทศยังคงมีแนวโน้มชะลอตัว บ่งชี้จากยอดค้าปลีกที่หดตัวเฉลี่ยร้อยละ 1.5 จากช่วงเดียวกัน
ปีก่อน ส่งผลให้เศรษฐกิจญี่ปุ่นในไตรมาสที่ 2 ปี 2559 ขยายตัวร้อยละ 0.8 จากช่วงเดียวกันปีก่อน หรือเมื่อขจัดผลทางฤดูกาลแล้ว
ไม่มีการขยายตัวที่ร้อยละ 0.2 เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า
ภาพที่ 3 แหล่งที่มาและอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ

ที่มา : CEIC รวบรวมโดย สศค.

➥➥ เศรษฐกิจญี่ปุ่นในช่วงเดือนแรกของไตรมาสที่ 3 ปี 2559 ยังคงมีสัญญาณชะลอตัวตามอุปสงค์ทั้งในและ

นอกประเทศ สะท้อนจากดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อภาคอุตสาหกรรมเดือนกรกฎาคม 2559 อยู่ที่ระดับ 49.3 จุด อยู่ต�่ำกว่าระดับ 50.0
จุดต่อเนื่อง ขณะที่ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อภาคบริการเดือนกรกฎาคม 2559 อยู่ที่ 50.4 จุด โดยกลับมาเกินกว่าระดับ 50 จุดเล็กน้อย
ประมาณการเศรษฐกิจไทย
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ส�ำหรับอุปสงค์ในประเทศยังมีแนวโน้มฟื้นตัวได้ช้า สะท้อนจากความเชื่อมั่นผู้บริโภคในเดือนกรกฎาคม 2559 ปรับตัวลดลงมาอยู่ที่
ระดับ 41.6 จุด จากระดับ 42.5 จุดในเดือนก่อนหน้า บ่งชี้ถึงความกังวลของผู้บริโภคญี่ปุ่นต่อภาพรวมเศรษฐกิจที่มีมากขึ้น
➥➥ ในปี 2559 คาดว่าเศรษฐกิจญี่ปุ่นจะขยายตัวในระดับใกล้เคียงกับปีก่อนที่ร้อยละ 0.6 หรือที่ช่วงคาดการณ์
ร้อยละ 0.4-0.8 ส่วนหนึ่งจากความเสียหายจากแผ่นดินไหวบนเกาะคิวชูเมื่อช่วงต้นเดือนเมษายน 2559 ท�ำให้คาดว่าจะมีเม็ดเงิน
ลงสู่เศรษฐกิจเพิ่มเติมเพื่อบูรณะและซ่อมแซมความเสียหายที่เกิดขึ้น ในขณะที่ประเด็นการปรับขึ้นภาษีมูลค่าเพิ่มจากร้อยละ 8.0
สู่ร้อยละ 10.0 ซึ่งจากเดิมจะมีผลบังคับใช้เดือนเมษายน 2560 ถูกปรับเลื่อนออกไปเป็นเดือนตุลาคม 2562 ท�ำให้การบริโภค
ภายในประเทศทีเ่ ดิมคาดว่าจะเร่งตัวขึน้ ในช่วงปลายปี 2559 หรือในช่วงก่อนการขึน้ ภาษีตามก�ำหนดเดิมน่าจะยังคงทรงตัว ทัง้ นี้ ราคา
น�้ำมันในตลาดโลกที่ยังคงทรงตัวในระดับต�่ำ ยังคงเป็นปัจจัยบวกต่อทั้งดุลการค้าเนื่องจากญี่ปุ่นเป็นผู้น�ำเข้าพลังงานสุทธิ ตลอดจน
อุปสงค์ในประเทศ
ทั้งนี้ ธนาคารกลางญี่ปุ่นด�ำเนินมาตรการทางการเงินแบบผ่อนคลายเพิ่มเติม โดยผลการประชุมคณะกรรมการนโยบาย
การเงินญี่ปุ่นในช่วงวันที่ 28-29 กรกฎาคม 2559 มีประเด็นส�ำคัญ 5 ประการ ดังนี้ (1) คงการอัดฉีดสภาพคล่องมูลค่า 80 ล้านล้าน
เยนต่อปี และ (2) คงการใช้อตั ราดอกเบีย้ ติดลบ (Negative Interest Rate) ทีร่ อ้ ยละ 0.1 ส�ำหรับเงินส�ำรองส่วนเกินทีส่ ถาบันการเงิน
ฝากไว้กบั ธนาคารกลางญีป่ นุ่ และมีมาตรการเพิม่ เติมเพือ่ ควบคุมผลกระทบทีอ่ าจเกิดขึน้ ภายหลังกรณี Brexit อันได้แก่ (3) เพิม่ วงเงิน
การเข้าซื้อกองทุน Exchange-traded funds (ETFs) เป็น 6 ล้านล้านเยนต่อปี จากวงเงินเดิมที่ 3.3 ล้านล้านเยนต่อปี (ประกาศ
เมื่อเดือนธันวาคม 2558) ทั้งนี้ ETFs ต้องเป็นกองทุนที่เข้าซื้อหลักทรัพย์ของบริษัทที่ลงทุนในสินทรัพย์ทางกายภาพและทรัพยากร
มนุษย์ (4) ขยายวงเงินการปล่อยสินเชือ่ เฉพาะการกูย้ มื เงินสกุลดอลลาร์สหรัฐแก่ภาคธุรกิจญีป่ นุ่ ในต่างประเทศ เป็นวงเงิน 24 พันล้าน
ดอลลาร์สหรัฐ จาก 12 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ เป็นระยะเวลานานถึง 4 ปี และ (5) จัดตั้งโครงการใหม่ โดยสถาบันการเงินสามารถ
กู้ยืมพันธบัตรรัฐบาล (Japan Government Bonds : JGBs) จากธนาคารกลาง เพื่อใช้เป็นหลักประกันในการกู้ยืมเงินสกุลดอลลาร์
สหรัฐผ่านกลไกของธนาคารกลาง (U.S. Dollar Funds-Supplying Operations) นอกจากนี้ ธนาคารกลางญี่ปุ่นยังได้ปรับลด
คาดการณ์เศรษฐกิจในปี 2559 นี้ เหลือเพียงร้อยละ 1.0 จากเดิมที่คาดไว้ร้อยละ 1.2 ในเดือนเมษายน 2559 จากปัจจัยเสี่ยง
ทั้งภายในและภายนอกที่ยังคงเป็นอุปสรรคต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจ
พร้อมกันนี้ เมือ่ วันที่ 2 สิงหาคม 2559 คณะรัฐมนตรีญปี่ นุ่ ได้อนุมตั มิ าตรการกระตุน้ เศรษฐกิจวงเงินรวม 28.1 ล้านล้านเยน
เพื่อช่วยพลิกฟื้นการขยายตัวทางเศรษฐกิจ ผ่านการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย ภาคธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) และ
การใช้จา่ ยด้านโครงสร้างพืน้ ฐานและสาธารณูปโภค อย่างไรก็ดี วงเงินดังกล่าวจะมาจากงบประมาณรายจ่ายของรัฐบาลเพียงบางส่วน
โดยจะทยอยใช้จ่ายในช่วงเวลาหลายปี ส่วนวงเงินที่เหลือจะอยู่ในรูปของเงินกู้ดอกเบี้ยต�่ำและการลงทุนร่วมระหว่างภาครัฐและ
ภาคเอกชน โดยรายละเอียดของเม็ดเงินที่จะสามารถลงสู่ระบบเศรษฐกิจญี่ปุ่นได้จริงในช่วงที่เหลือของปี 2559 ยังคงเป็นประเด็น
ส�ำคัญที่ต้องติดตามต่อไปอย่างใกล้ชิด
1.4 เศรษฐกิจยูโรโซน 19 ประเทศ (ตลาดส่งออกใหญ่อันดับ 4 ของไทย: สัดส่วนการส่งออกร้อยละ 7.2 ของมูลค่า
ส่งออกสินค้ารวมในปี 2558)
➥➥ เศรษฐกิจยูโรโซนในไตรมาสที่ 2 ปี 2559 ขยายตัวร้อยละ 1.6 จากช่วงเดียวกันปีกอ่ น หรือขยายตัวร้อยละ 0.3
จากไตรมาสก่อนหน้า (หลังขจัดผลทางฤดูกาล) ชะลอลงจากไตรมาสก่อนหน้าเล็กน้อย
ภาพที่ 4 แหล่งที่มาและอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจของยูโรโซน
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ที่มา : Eurostat

ด้านอุปทาน มีสัญญาณชะลอลงจากภาคการผลิต บ่งชี้จากดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อรวมเฉลี่ยในไตรมาสที่ 2
ปี 2559 อยู่ที่ระดับ 53.1 จุด ลดลงจากไตรมาสก่อนหน้าเล็กน้อย โดยดัชนีฯ ภาคบริการเฉลี่ยลดลงสู่ระดับ 53.1 จุด ขณะที่ดัชนีฯ
ภาคอุตสาหกรรมเฉลี่ยเพิ่มขึ้นเล็กน้อยสู่ระดับ 52.0 จุด
❍❍ ด้านอุปสงค์ ส่งสัญญาณผสม บ่งชี้จากยอดค้าปลีกเฉลี่ยในไตรมาสที่ 2 ปี 2559 ที่ขยายตัวร้อยละ 1.5 จาก
ช่วงเดียวกันปีก่อน ชะลอลงจากเฉลี่ยไตรมาสก่อนหน้าที่ขยายตัวร้อยละ 2.1 ขณะที่ความเชื่อมั่นผู้บริโภคปรับตัวดีขึ้น โดยเฉลี่ย
ในไตรมาสที่ 2 ปี 2559 เพิม่ ขึน้ มาอยูท่ รี่ ะดับ 7.8 จุด จากทีร่ ะดับ 8.3 จุด ในไตรมาสก่อนหน้า ด้านอุปสงค์จากต่างประเทศปรับเพิม่ ขึน้
เช่นกัน โดยมูลค่าส่งออกในช่วงเดือนเมษายน-พฤษภาคม 2559 ขยายตัวเฉลีย่ ร้อยละ 0.5 จากช่วงเดียวกันปีกอ่ น เนือ่ งจากการส่งออก
สินค้าหลักขยายตัวดีขึ้น ซึ่งได้แก่ สินค้าอุตสาหกรรมและเคมีภัณฑ์ ที่ขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 1.4 และ 2.2 จากช่วงเดียวกันปีก่อน
ตามล�ำดับ
❍❍ ด้านเสถียรภาพเศรษฐกิจ ปรับตัวดีขน
ึ้ แต่ยงั คงต้องจับตามอง โดยอัตราการว่างงานปรับลดลงอย่างค่อยเป็นค่อยไป
ซึ่งในไตรมาสที่ 2 ปี 2559 อัตราการว่างงานเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 10.1 ของก�ำลังแรงงานรวม ขณะที่อัตราเงินเฟ้อไตรมาสที่ 2 ปี 2559
เฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ -0.1 จากช่วงเดียวกันปีก่อน ซึ่งลดลงจากไตรมาสก่อน โดยปรับลดลงในช่วงต้นไตรมาส แต่ในเดือนมิถุนายน 2559
ได้ส่งสัญญาณเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ร้อยละ 0.1 จากช่วงเดียวกันปีก่อน ซึ่งสูงสุดในรอบ 4 เดือน เนื่องจากราคาอาหารในภัตตาคารที่เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 0.11 จากช่วงเดียวกันปีก่อน รวมถึงค่าเช่าและราคายาสูบที่เพิ่มขึ้นในอัตราเท่ากันที่ร้อยละ 0.06 อีกด้วย
➥➥ ในปี 2559 คาดว่าเศรษฐกิจยูโรโซนจะขยายตัวที่ร้อยละ 1.5 หรือในช่วงคาดการณ์ร้อยละ 1.3-1.7 โดยคาดว่า
เศรษฐกิจยูโรโซนในครึ่งปีหลังจะชะลอตัวลงเล็กน้อย เนื่องจากการชะลอลงของเศรษฐกิจโลกจะส่งผลกระทบต่ออุปสงค์จาก
ต่างประเทศ อีกทั้งระดับหนี้สาธารณะที่ทรงตัวอยู่ในระดับสูง ซึ่งอาจจะเป็นข้อจ�ำกัดในการกระตุ้นเศรษฐกิจ รวมถึงปัญหาสินเชื่อ
ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPL) ของอิตาลี อย่างไรก็ตาม ธนาคารกลางยุโรปได้คงมาตรการซื้อสินทรัพย์ทางการเงิน (QE) ในวงเงิน
80 พันล้านยูโรต่อเดือน ที่คาดว่าจะด�ำเนินการไปจนถึงสิ้นเดือนมีนาคม ปี 2560 หรือหากมีความจ�ำเป็นอาจมีการขยายระยะเวลา
ต่อไปอีก ซึ่งคาดว่ามาตรการดังกล่าวจะส่งผลให้ธนาคารพาณิชย์ยุโรปปล่อยสินเชื่อส�ำหรับการลงทุนและการบริโภคได้ต่อเนื่อง
ดังนัน้ โดยรวมแล้ว จากสัญญาณผสมดังกล่าวจึงคาดว่าเศรษฐกิจยูโรโซนในครึง่ ปีหลังจะชะลอตัวเล็กน้อยแต่อยูใ่ นระดับทีม่ เี สถียรภาพ
❍❍

1.5 เศรษฐกิจอาเซียน 5 ประเทศ (สัดส่วนการส่งออกร้อยละ 19.4 ของมูลค่าการส่งออกรวมปี 2558)
➥➥ เศรษฐกิจอาเซียน 5 ประเทศ (มาเลเซีย เวียดนาม สิงคโปร์ อินโดนีเซีย และฟิลิปปินส์) ในไตรมาสที่ 2 ปี 2559
มีแนวโน้มขยายตัวใกล้เคียงกับในไตรมาสแรกปี 2559 โดยที่ทุกประเทศเริ่มหันมาเน้นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจจากอุปสงค์ภายใน
ประเทศ ภาคการผลิต หรือภาคบริการเป็นหลัก เนือ่ งจากการส่งออกยังคงเผชิญกับเศรษฐกิจโลกทีช่ ะลอตัวลง โดยเศรษฐกิจอาเซียน
ที่พึ่งพาการใช้จ่ายภายในประเทศอันได้แก่ อินโดนีเซียและฟิลิปปินส์ ยังคงส่งสัญญาณการขยายตัว โดยเฉพาะเมื่อดูจากเครื่องชี้
ด้านการบริโภคที่ขยายตัวได้ดี สอดคล้องกับเครื่องชี้ภาคการผลิตที่เร่งขึ้น นอกจากนี้ยังมีปัจจัยสนับสนุนจากการใช้จ่ายภาครัฐด้วย
ขณะที่เศรษฐกิจอาเซียนที่พึ่งพาภาคการส่งออกยังคงมีสัญญาณชะลอตัว โดยมาเลเซียยังคงมีความเสี่ยงจากราคาน�้ำมันและ
สินค้าโภคภัณฑ์ในตลาดโลกที่ยังคงอยู่ในระดับต�่ำเมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อนหน้า อย่างไรก็ตาม ระดับเงินเฟ้อที่ยังคงอยู่ในระดับต�่ำ
ยังคงเป็นปัจจัยบวกแก่การบริโภคภาคเอกชนของมาเลเซีย โดยอัตราเงินเฟ้อทั่วไปของมาเลเซียในไตรมาสที่ 2 ปี 2559 อยู่ที่ร้อยละ
1.9 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน ปรับตัวลดลงจากไตรมาสแรกของปีนี้ที่อยู่ที่ร้อยละ 3.4 ขณะที่เศรษฐกิจสิงคโปร์ในไตรมาสที่ 2
ปี 2559 ขยายตัวร้อยละ 2.1 จากช่วงเดียวกันปีก่อน จากปัจจัยหนุนที่ส� ำคัญด้านผลผลิตที่เพิ่มขึ้นในสาขาชีวการแพทย์และ
สาขาอิเล็กทรอนิกส์ และเศรษฐกิจเวียดนาม ในไตรมาสที่ 2 ปี 2559 ขยายตัวร้อยละ 5.6 จากช่วงเดียวกันปีก่อน จากการขยายตัว
ในอุตสาหกรรมภาคการผลิตเป็นหลักที่ขยายตัวร้อยละ 11.9 จากช่วงเดียวกันปีก่อน ตลอดจนภาคบริการที่ขยายตัวดีเช่นกัน
ทั้งนี้ ประเด็นความเสี่ยงที่ต้องจับตามอง คือ นอกจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกแล้ว ความเสี่ยงจากภาคการเงินจากกรณีที่
สหราชอาณาจักรถอนตัวออกจากการเป็นสมาชิกสหภาพยุโรป (Brexit) ยังคงเป็นที่น่าติดตาม เนื่องจากอาจส่งผลถึงด้านตลาดเงิน
ตลาดทุน รวมถึงด้านการค้าและการลงทุนของภูมิภาคอาเซียนด้วย

ประมาณการเศรษฐกิจไทย
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ตารางที่ 2 อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ รายไตรมาส (%)
ประเทศ (ตามสัดส่วนการส่งออก)
- Real GDP (%yoy)
- Real GDP (%qoq sa)
เวียดนาม - Real GDP (%yoy)
(4.2%) - Real GDP (%qoq sa)
สิงคโปร์ - Real GDP (%yoy)
(4.1%) - Real GDP (%qoq sa)
อินโดนีเซีย - Real GDP (%yoy)
- Real GDP (%qoq sa)
(3.7%)
ฟิลิปปินส์ - Real GDP (%yoy)
(2.8%)
- Real GDP (%qoq sa)
มาเลเซีย
(4.8%)

ปี 56 ปี 57
4.7
5.4
4.7
5.6
7.1
-

6.0
6.0
3.3
5.0
6.1
-

ปี 58
Q1
5.6
1.2
6.1
-0.1
2.7
0.0
4.7
0.9
5.0
0.9

Q2
4.9
1.1
6.4
2.1
1.7
-0.4
4.7
1.2
5.8
2.0

Q3
4.7
0.7
6.8
2.1
1.8
0.6
4.7
1.3
6.1
1.4

ปี 59
Q4
4.5
1.5
7.0
2.9
1.8
1.5
5.0
1.5
6.3
2.0

YTD
5.0
6.7
2.0
4.8
5.8
-

Q1
4.2
1.0
5.5
-0.7
2.1
0.0
4.9
0.9
6.8
1.3

Q2
4.0
0.7
5.6
2.0
2.1
0.1
5.2
1.4
7.0
1.8

ที่มา : CEIC รวบรวมโดย สศค.

ภาพที่ 5 อัตราการขยายตัวของการส่งออก (%yoy)

ที่มา : CEIC รวบรวมโดย สศค.

ภาพที่ 6 ดัชนีผลผลิตภาคอุตสาหกรรม (%yoy)

ที่มา : CEIC รวบรวมโดย สศค.

➥➥ ในปี 2559 คาดว่า เศรษฐกิจอาเซียนส่วนใหญ่จะขยายตัวชะลอลงหรืออยูใ่ นระดับใกล้เคียงจากปี 2558 ยกเว้น

เพียงอินโดนีเซียและฟิลปิ ปินส์ทคี่ าดว่าจะขยายตัวเร่งขึน้ โดยเศรษฐกิจสิงคโปร์ซงึ่ พึง่ พาภาคการส่งออกและภาคบริการในระดับสูง
ยังคงได้รับผลจากอุปสงค์ในตลาดโลกที่ฟื้นตัวช้ากว่าคาด อีกทั้งภาคการเงินอาจชะลอตัวจากกรณี Brexit ส�ำหรับเศรษฐกิจมาเลเซีย
ทีค่ าดว่าจะชะลอลงนัน้ เป็นผลมาจากราคาน�ำ้ มันในตลาดโลกซึง่ มีแนวโน้มคงอยูใ่ นระดับต�ำ่ ต่อเนือ่ ง ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจมาเลเซีย
ซึง่ เป็นผูส้ ง่ ออกน�ำ้ มันและสินค้าโภคภัณฑ์สทุ ธิ ขณะทีเ่ ศรษฐกิจเวียดนามแม้วา่ จะมีการขยายตัวในระดับดีตอ่ เนือ่ ง แต่ยงั มีปจั จัยเสีย่ ง
จากการชะลอตัวในภาคเกษตรกรรมจากวิกฤตภัยแล้ง ซึ่งคิดเป็นรายได้กว่าร้อยละ 16.1 ของ GDP ขณะที่ประเทศที่พึ่งพาเศรษฐกิจ
ในประเทศอย่างอินโดนีเซียและฟิลปิ ปินส์ คาดว่าอุปสงค์ในประเทศจะยังคงเป็นปัจจัยสนับสนุนส�ำคัญของการขยายตัวทางเศรษฐกิจ
ในปี 2559 นี้ ทั้งนี้ ภาคการส่งออกของอาเซียนยังคงมีความเสี่ยงจากอุปสงค์ในตลาดส่งออกหลัก เช่น อุปสงค์จากจีนที่มีแนวโน้ม
ชะลอตัวจากการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ และอุปสงค์จากสหรัฐฯ จากความเสี่ยงในการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่อาจส่งผล
ต่อการลงทุนภาคเอกชนของสหรัฐฯ ได้
1.6 เศรษฐกิจประเทศคูค่ า้ อืน่ ๆ ในเอเชีย ออสเตรเลีย และสหราชอาณาจักร (สัดส่วนการส่งออกร้อยละ 17.9 ของมูลค่า
ส่งออกสินค้ารวมในปี 2558)
➥➥ ในไตรมาสที่ 2 ปี 2559 เศรษฐกิจประเทศคู่ค้าอื่นๆ ในเอเชีย (ฮ่องกง เกาหลีใต้ ไต้หวัน และอินเดีย) ออสเตรเลีย
และสหราชอาณาจักร โดยส่วนใหญ่มีสัญญาณขยายตัวได้ดีขึ้นจากไตรมาสที่ 1 ปี 2559 ผลจากมาตรการทั้งการคลังและการเงิน
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ที่ภาครัฐน�ำมาใช้เพื่อสนับสนุนการขยายตัวทางเศรษฐกิจ โดยเศรษฐกิจไต้หวันกลับมาขยายตัวได้ที่ร้อยละ 0.7 จากช่วงเดียวกันปีก่อน
หลังจากหดตัวร้อยละ -0.7 ในไตรมาสก่อนหน้า โดยธนาคารกลางไต้หวันได้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายในระดับต�่ำที่ร้อยละ 1.5 ต่อปี
ในไตรมาสที่ 2 ต่อเนื่องจากช่วงปลายไตรมาสที่ 1 ซึ่งได้มีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงแล้ว ในขณะที่เศรษฐกิจเกาหลีใต้ขยายตัว
ได้ที่ร้อยละ 3.2 จากช่วงเดียวกันปีก่อน เร่งขึ้นจากร้อยละ 2.8 ในไตรมาสก่อนหน้า และธนาคารกลางเกาหลีใต้ได้ปรับลดอัตราดอกเบี้ย
นโยบายลงอยูท่ รี่ ะดับต�ำ่ เป็นประวัตกิ ารณ์ทรี่ อ้ ยละ 1.25 ต่อปี ในช่วงปลายไตรมาสที่ 2 เพือ่ กระตุน้ เศรษฐกิจ ในส่วนของสหราชอาณาจักร
เศรษฐกิจในไตรมาสที่ 2 ปี 2559 ขยายตัวได้ต่อเนื่องที่ร้อยละ 2.2 จากช่วงเดียวกันปีก่อน เร่งขึ้นจากร้อยละ 2.0 ในไตรมาสก่อนหน้า
ทางด้านอินเดียซึ่งมีเศรษฐกิจที่พึ่งพาอุปสงค์ในประเทศเป็นส�ำคัญมีสัญญาณชะลอตัว สะท้อนจากดัชนีภาคการผลิตทั้งด้านอุตสาหกรรม
และบริการที่ชะลอลง โดยตั้งแต่ช่วงต้นไตรมาส ธนาคารกลางอินเดียได้ปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงมาอยู่ที่ร้อยละ 6.50 ต่อปี
เพื่อสนับสนุนอุปสงค์ภายในประเทศ ด้านเสถียรภาพภายในประเทศพบว่า โดยรวมอัตราเงินเฟ้อมีแนวโน้มทรงตัวในระดับต�่ำต่อเนื่อง
ท�ำให้ความเสี่ยงจากอัตราเงินเฟ้อที่อาจเกิดขึ้นตามมาหลังการด�ำเนินนโยบายการเงินแบบผ่อนคลายยังคงอยู่ในระดับต�่ำ
ตารางที่ 3 การเติบโตทางเศรษฐกิจและแหล่งที่มาของการขยายตัวทางเศรษฐกิจ (%)
ประเทศ (ตามสัดส่วนการส่งออก)

ปี 57

ปี 58

- Real GDP (%yoy)
- Real GDP (%qoq_sa)
- Real GDP (%yoy)
- Real GDP (%qoq_sa)
- Real GDP (%yoy)
- Real GDP (%qoq_sa)
- Real GDP (%yoy)
- Real GDP (%qoq_sa)

2.7
2.7
7.0
3.3
-

- Real GDP (%yoy)

ปี 59
Q1

Q2

YTD

2.4
2.5
7.2
2.6
-

0.8
-0.4
3.1
1.1
7.9
2.3
2.8
0.5

3.2
0.7

0.8
-0.4
3.1
1.1
7.9
2.3
3.0
1.2

3.1

2.2

2.0

2.2

2.1

ฮ่องกง
(5.5%)
ออสเตรเลีย
(4.6%)
อินเดีย
(2.5%)
เกาหลีใต้
(1.9%)
สหราช
อาณาจักร
(1.8%)

- Real GDP (%qoq_sa)

-

-

0.4

0.6

1.1

ไต้หวัน
(1.6%)

- Real GDP (%yoy)
- Real GDP (%qoq_sa)

3.9
-

0.6
-

-0.7
0.8

0.7
0.0

0.0
0.8

ที่มา : CEIC รวบรวมโดย สศค.

ภาพที่ 7 อัตราการขยายตัวของการส่งออก (%yoy)

ที่มา : CEIC รวบรวมโดย สศค.

ภาพที่ 8 ผลผลิตภาคอุตสาหกรรม (%yoy)

ที่มา : CEIC รวบรวมโดย สศค.

ประมาณการเศรษฐกิจไทย
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➥➥ เศรษฐกิจประเทศคู่ค้าอื่นๆ ในเอเชีย ออสเตรเลีย และสหราชอาณาจักร ในเดือนแรกของไตรมาสที่ 3 ปี 2559

ส่วนใหญ่ยงั คงจะต้องเผชิญกับปัจจัยลบจากการค้าระหว่างประเทศทีอ่ ปุ สงค์ในตลาดโลกยังคงอ่อนแอ ในขณะทีป่ จั จัยบวกส�ำคัญ
มาจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐที่มีออกมาอย่างต่อเนื่อง เช่น ในกรณีของเกาหลีใต้ มูลค่าการส่งออกเดือนกรกฎาคม
2559 หดตัวร้อยละ 10.2 จากช่วงเดียวกันปีก่อน หดตัวเร่งขึ้นจากร้อยละ 2.7 ในเดือนก่อน และนับเป็นการหดตัวเดือนที่ 19
ติดต่อกัน สอดคล้องกับดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อภาคอุตสาหกรรมเดือนเดียวกันซึ่งปรับลดลงมาอยู่ที่ระดับ 50.1 จุดจาก 50.5 จุด
ในเดือนก่อน โดยความท้าทายต่อเศรษฐกิจเกาหลีใต้เหล่านี้ได้ส่งผลให้ภาครัฐตัดสินใจประกาศมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจมูลค่ากว่า
20 ล้านล้านวอน ซึ่งจะเริ่มด�ำเนินการในไตรมาสที่ 3 ส�ำหรับในกรณีของไต้หวัน ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อภาคอุตสาหกรรมเดือน
กรกฎาคม 2559 ปรับตัวดีขึ้นเล็กน้อยมาอยู่ที่ระดับ 51.0 จุด จากระดับ 50.5 จุดในเดือนก่อน ด้านเสถียรภาพภายในประเทศพบว่า
โดยรวมอัตราเงินเฟ้อมีแนวโน้มทรงตัวในระดับต�่ำต่อเนื่อง
➥➥ ในปี 2559 คาดว่าการขยายตัวของเศรษฐกิจประเทศคู่ค้าอื่นๆ ในเอเชีย ออสเตรเลีย และสหราชอาณาจักร
จะขยายตัวได้ชะลอลงจากปี 2558 ยกเว้นอินเดียและออสเตรเลียทีเ่ ศรษฐกิจมีแนวโน้มขยายตัวเร่งขึน้ ต่อเนือ่ ง โดยกลุม่ ประเทศที่
พึง่ พาการส่งออกเป็นหลักจะยังคงต้องเผชิญความท้าทายจากอุปสงค์ในตลาดโลกทีอ่ อ่ นแอประกอบกับราคาสินค้าโภคภัณฑ์ในตลาดโลก
ที่ยังคงทรงตัวในระดับต�่ำต่อไป เนื่องจากเศรษฐกิจหลักของโลก ทั้งสหรัฐฯ ยูโรโซน และญี่ปุ่นจะยังคงฟื้นตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไป
ในขณะทีจ่ นี จะยังคงขยายตัวได้ในอัตราชะลอลง ท�ำให้อปุ สงค์ตอ่ สินค้าส่งออกไม่เพิม่ ขึน้ มากเท่าทีค่ วร ในขณะทีเ่ ศรษฐกิจของประเทศ
ทีพ่ งึ่ พาการบริโภคภาคเอกชนเป็นหลักน่าจะยังคงสามารถขยายตัวได้ตอ่ เนือ่ ง โดยเฉพาะในกรณีของอินเดียและออสเตรเลีย ซึง่ คาดว่า
อุปสงค์ในประเทศจะสามารถเป็นแรงขับเคลื่อนให้เศรษฐกิจขยายตัวได้ดีต่อเนื่อง นอกจากนี้ ในกรณีของสหราชอาณาจักร ภายหลัง
จากกรณีการลงประชามติออกจากสหภาพยุโรป เครื่องชี้เศรษฐกิจ เช่น ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค ตลอดจนดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ
เริ่มมีสัญญาณปรับตัวลดลงแล้ว ดังนั้น จึงคาดว่าความไม่แน่นอนที่ก�ำลังจะเกิดขึ้นกับกระบวนการการออกจากสหภาพยุโรปของ
สหราชอาณาจักรจะเป็นปัจจัยส�ำคัญที่ส่งผลให้ภาคธุรกิจชะลอการลงทุนออกไป ท�ำให้เศรษฐกิจสหราชอาณาจักรในปี 2559
จะขยายตัวชะลอลงจากปีก่อนหน้า

2. อัตราแลกเปลี่ยนบาทต่อดอลลาร์สหรัฐ และดัชนีค่าเงินบาท
“ในปี 2559 คาดว่าค่าเงินบาทจะอ่อนค่าลงจากปีก่อน โดยเฉลี่ยอยู่ที่ 35.50 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ และอ่อนค่าลง
มากกว่าเงินสกุลอื่นๆ ท�ำให้โดยรวมแล้ว ดัชนีค่าเงินบาทในปี 2559 คาดว่าจะอ่อนค่าลงร้อยละ 3.7 เมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ย
ปี 2558” (ภาพที่ 11)
ภาพที่ 9 สมมติฐานค่าเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ และดัชนีค่าเงินบาทเฉลี่ยในปี 2559

ที่มา : ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) รวบรวมโดย สศค.

2.1 สถานการณ์ค่าเงินบาทและดัชนีค่าเงินบาทในช่วง 7 เดือนแรกของปี 2559
➥➥ ในช่วง 7 เดือนแรกของปี 2559 เงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐผันผวนสูงและอ่อนค่าลงจากค่าเฉลี่ยปี 2558
โดยเงินบาทเฉลี่ยอยู่ที่ระดับ 35.43 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ อ่อนค่าลงร้อยละ 3.3 จากค่าเฉลี่ยปี 2558 ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจาก
ความไม่แน่นอนของสถานการณ์ทางเศรษฐกิจและการเงินทั่วโลก นับตั้งแต่ความไม่แน่นอนเกี่ยวกับช่วงเวลาและอัตราการปรับขึ้น
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อัตราดอกเบี้ยนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐฯ นอกจากนี้ ผลประชามติของสหราชอาณาจักรที่ตัดสินใจออกจากการเป็นสมาชิก
สหภาพยุโรปส่งผลให้ตลาดการเงินโลกผันผวน และท�ำให้นักลงทุนเริ่มคาดการณ์ว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ อาจชะลอการปรับขึ้น
อัตราดอกเบี้ยนโยบายออกไปจนถึงช่วงปลายปีนี้หรือในช่วงปีหน้าเพื่อลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นต่อตลาดการเงินโลก ภายหลัง
ผลประชามติของสหราชอาณาจักรออกมาแล้ว ท�ำให้มีเงินทุนบางส่วนไหลเข้าถือสินทรัพย์สหรัฐฯ และญี่ปุ่นซึ่งเป็นถือเป็นสินทรัพย์
ปลอดภัย (Safe Haven) และมีเงินทุนอีกส่วนหนึง่ ไหลเข้าถือสินทรัพย์ในตลาดเอเชียและตลาดเกิดใหม่รวมถึงไทยเพือ่ รับผลตอบแทน
ทีส่ งู ขึน้ โดยเฉพาะในช่วงเดือนกรกฎาคมทีผ่ า่ นมา นักลงทุนต่างชาติเข้าซือ้ หลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ไทยในระดับสูง สอดคล้องกับ
ดุลการช�ำระเงิน (Balance of Payment) ในช่วงครึ่งแรกของปี 2559 ที่เกินดุลทั้งสิ้น 17.7 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ สูงขึ้นจากปี 2558
ที่เกินดุลเพียง 6.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ
➥➥ หากเปรียบเทียบกับเงินสกุลหลักและเงินสกุลอื่นๆ ในภูมิภาคพบว่า ในช่วง 7 เดือนแรกของปี 2559 เงินบาท
ต่อดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงในอัตราที่มากกว่าค่าเงินสกุลอื่นๆ เป็นเหตุให้ดัชนีค่าเงินบาท (Nominal Effective Exchange
Rate : NEER) ทีค่ ำ� นวณโดย สศค. เฉลีย่ อยูท่ รี่ ะดับ 100.21 จุด คิดเป็นการอ่อนค่าลงร้อยละ 2.94 เมือ่ เทียบกับค่าเฉลีย่ ปี 2558 สาเหตุหลัก
มาจากเงินเยนที่แข็งค่าขึ้นต่อเนื่องถึงร้อยละ 8.67 จากค่าเฉลี่ยปีก่อน จากเงินทุนเคลื่อนย้ายที่ไหลเข้าซื้อสินทรัพย์ญี่ปุ่นดังกล่าว
ภาพที่ 10 ค่าเงินบาท ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ และดัชนีค่าเงินบาทโดยการค�ำนวณของ สศค. รายวัน

ที่มา : ธปท. รวบรวมโดย สศค.

2.2 แนวโน้มของค่าเงินบาทในปี 2559
➥➥ ในปี 2559 คาดว่าเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐจะอ่อนค่าลงเล็กน้อยจากปี 2558 โดยเฉลีย่ อยูท
่ รี่ ะดับ 35.50 บาท
ต่อดอลลาร์สหรัฐ (โดยมีชว่ งคาดการณ์ที่ 34.90-36.10 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ) หรือคิดเป็นการอ่อนค่าลงร้อยละ 3.7 จากค่าเฉลีย่
ปี 2558 โดยมีสาเหตุส�ำคัญมาจากเงินดอลลาร์สหรัฐที่คาดว่าจะแข็งค่าขึ้น จากการคาดการณ์การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายของ
ธนาคารกลางสหรัฐฯ ในปี 2559 ต่อเนื่องจากที่คณะกรรมการนโยบายการเงินของสหรัฐฯ (FOMC) ในที่ 15-16 ธันวาคม 2558
ได้ตัดสินใจปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายไปแล้วเป็นครั้งแรกในรอบ 9 ปี อย่างไรก็ตาม การฟื้นตัวที่เปราะบางของเศรษฐกิจสหรัฐฯ
อาจส่งผลให้ที่ประชุม FOMC ตัดสินใจปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายอย่างค่อยเป็นค่อยไป และท�ำให้ดอลลาร์สหรัฐไม่แข็งค่าขึ้น
มากนัก นอกจากนี้ ความเสี่ยงในประเด็นผลกระทบของผลประชามติของสหราชอาณาจักรในการถอนตัวออกจากสหภาพยุโรป
อาจส่งผลให้ค่าเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐผันผวนสูง
➥➥ ทั้งนี้ เมื่อเทียบกับภูมิภาคคาดว่าเงินบาทจะอ่อนค่าลงมากกว่าเงินสกุลอื่น โดยเฉพาะเมื่อเทียบกับเงินเยนที่แข็งค่า
ขึน้ มาก แม้วา่ ธนาคารกลางญีป่ นุ่ จะด�ำเนินนโยบายการเงินแบบผ่อนคลายเพิม่ เติมโดยขยายขนาดมาตรการผ่อนคลายทางการเงิน และ
ด�ำเนินนโยบายอัตราดอกเบีย้ ติดลบ แต่ยงั คงมีกระแสเงินทุนไหลเข้าถือสินทรัพย์ญปี่ นุ่ ซึง่ เป็นสินทรัพย์ปลอดภัย และอีกส่วนหนึง่ เพือ่
บูรณะฟืน้ ฟูเกาะคิวชูภายหลังเหตุการณ์แผ่นดินไหว ขณะทีร่ าคาน�ำ้ มันและสินค้าโภคภัณฑ์ทอี่ ยูใ่ นระดับต�ำ่ จะเป็นแรงกดดันให้เงินริงกิต
มาเลเซียยังคงอ่อนค่าต่อไป ขณะเดียวกัน เศรษฐกิจจีนทีช่ ะลอตัวโดยเฉพาะในภาคส่งออก ได้สง่ ผลให้คา่ เงินหยวนอ่อนค่าลงมากเช่นกัน
ส่งผลให้คาดว่าดัชนีค่าเงินบาทในปี 2559 จะอยู่ที่ 100.32 จุด คิดเป็นการอ่อนค่าลงร้อยละ 2.9 จากค่าเฉลี่ยปี 2558 ทั้งนี้ หาก
พิจารณาดัชนีคา่ เงินบาทในปี 2559 เปรียบเทียบกับปี 2557 พบว่าดัชนีคา่ เงินบาทในปี 2559 กลับไปใกล้เคียงระดับในปี 2557 บ่งชีว้ า่
เงินบาทกลับมาเคลื่อนไหวใกล้เคียงกับค่าเงินสกุลหลักและสกุลอื่นๆ ในภูมิภาคอีกครั้ง
ประมาณการเศรษฐกิจไทย
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3. ราคาน�้ำมันดิบในตลาดโลก
ราคาน�ำ้ มันดิบดูไบในช่วงต้นปี 2559 มีการปรับตัวลดลงจากปลายปีกอ่ นหน้า โดยมีจดุ ต�ำ่ สุดในเดือนมกราคมที่ 22.8 ดอลลาร์
สหรัฐต่อบาร์เรล ซึ่งหลังจากผ่านจุดต�่ำสุด ราคาน�้ำมันดิบได้มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยในช่วง 7 เดือนแรกของปี 2559
ราคาเฉลี่ยอยู่ที่ 37.7 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล ซึ่งสาเหตุหลักที่ราคาเพิ่มอย่างต่อเนื่องเกิดจากการที่อุปสงค์น�้ำมันดิบมีเพิ่มมากขึ้น
จากประเทศจีนและอินเดียเป็นส�ำคัญ ซึ่งทั้งจีนและอินเดียได้มีการเปิดโรงงานปิโตรเคมีใหม่ จึงท�ำให้มีความต้องการน�ำเข้าสินค้า
ประเภทน�ำ้ มันดิบและปิโตรเลียมมากขึน้ นอกจากนี้ อุปทานน�ำ้ มันดิบยังมีการปรับลดลงจากเหตุการณ์ความไม่สงบในประเทศ ไนจิเรีย
เป็นส�ำคัญ
ทั้งนี้ ในช่วงที่เหลือของปี 2559 คาดว่าราคาน�้ำมันจะมีการปรับเพิ่มขึ้นอย่างค่อยเป็นค่อยไป ตามภาวะล้นเกินของอุปทาน
ทีจ่ ะค่อยๆ ปรับตัวเข้าสูด่ ลุ ยภาพ จากการลดการผลิตของกลุม่ ประเทศอเมริกาเหนือเป็นส�ำคัญ ขณะทีป่ ระเทศในกลุม่ OPEC คาดว่า
จะยังมีการผลิตน�้ำมันดิบอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะประเทศอิหร่าน อิรัก และซาอุดิอาระเบีย ซึ่งจะยังเป็นปัจจัยกดดันราคาน�้ำมัน
ในช่วงทีเ่ หลือของปีนี้ ทัง้ นี้ สศค.คาดว่า ในปี 2559 ราคาน�ำ้ มันดิบดูไบเฉลีย่ จะอยูท่ ี่ 41.0 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล (ช่วงคาดการณ์
อยู่ที่ 38.0-44.0 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล) คิดเป็นการหดตัวร้อยละ 19.9
ภาพที่ 11 สมมติฐานราคาน�้ำมันดิบดูไบในปี 2559

ที่มา : CEIC

โดยรายละเอียดการคาดการณ์ดา้ นปัจจัยพืน้ ฐาน ได้แก่ อุปสงค์และอุปทานในกลุม่ ประเทศต่างๆ ส�ำหรับการคาดการณ์ราคา
น�้ำมันดิบในปี 2559 มีดังต่อไปนี้1
(1) อุปสงค์ตอ่ น�ำ้ มันดิบคาดว่าจะมีการปรับตัวเพิม่ ขึน้ จากปีกอ่ นหน้า โดย EIA คาดการณ์ ณ เดือนกรกฎาคม 2559 ว่าในปี
2559 ความต้องการน�้ำมันดิบทั่วโลกจะอยู่ที่ 95.3 ล้านบาร์เรลต่อวัน เทียบกับปี 2558 ที่อยู่ที่ระดับ 93.9 ล้านบาร์เรลต่อวัน ซึ่งเป็น
การปรับตัวเพิ่มขึ้น 1.4 ล้านบาร์เรลต่อวัน โดยเป็นผลมาจากความต้องการของประเทศนอกกลุ่ม OECD เป็นส�ำคัญ
• ประเทศในกลุม่ OECD EIA คาดว่าในปี 2559 มีความต้องการใช้นำ�้ มันดิบรวมที่ 46.3 ล้านบาร์เรลต่อวัน เทียบกับปี 2558
ที่อยู่ที่ระดับ 46.2 ล้านบาร์เรลต่อวัน เป็นการปรับตัวเพิ่มขึ้น 0.1 ล้านบาร์เรลต่อวัน
• ในขณะที่ประเทศนอกกลุ่ม OECD EIA คาดว่าในปี 2559 มีความต้องการใช้น�้ำมันดิบรวมที่ 49.0 ล้านบาร์เรลต่อวัน
เทียบกับปี 2558 ที่อยู่ที่ 47.6 ล้านบาร์เรลต่อวัน หรือเพิ่มขึ้น 1.4 ล้านบาร์เรลต่อวัน
(2) อุปทานน�้ำมันดิบคาดว่าเพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า โดย EIA คาดการณ์ ณ เดือนกรกฎาคม 2559 ว่า ปริมาณน�้ำมันดิบ
ที่ผลิตทั่วโลกจะอยู่ที่ 96.2 ล้านบาร์เรลต่อวัน เทียบกับปี 2558 ที่อยู่ที่ 95.7 ล้านบาร์เรลต่อวัน หรือเพิ่มขึ้น 0.5 ล้านบาร์เรลต่อวัน
โดยเป็นผลมาจากการเพิ่มการผลิตของกลุ่ม OPEC เป็นส�ำคัญ
• กลุ่ม OPEC คาดว่าจะท�ำการผลิตน�้ำมันดิบอยู่ที่ 39.4 ล้านบาร์เรลต่อวันในปี 2559 เทียบกับปี 2558 ที่อยู่ที่ระดับ
38.3 ล้านบาร์เรลต่อวัน เพิ่มขึ้น 1.1 ล้านบาร์เรลต่อวัน
1
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สศค. ได้ใช้รายละเอียดเกีย่ วกับการคาดการณ์ดา้ นปัจจัยพืน้ ฐานของราคาน�ำ้ มันดิบโลกจากหน่วยงานของสหรัฐฯ ทีม่ ชี อื่ ว่า US Energy Information Administration
หรือ EIA

• ขณะที่ กลุ่ม Non-OPEC คาดว่าจะท�ำการผลิตน�ำ้ มันดิบอยู่ที่ระดับ 56.8 ล้านบาร์เรลต่อวัน ในปี 2559 เทียบกับ
ปี 2558 ที่อยู่ที่ 57.4 ล้านบาร์เรลต่อวัน ลดลง 0.6 ล้านบาร์เรลต่อวัน โดยเป็นการลดลงของการผลิตในกลุ่มประเทศอเมริกาเหนือ
เป็นส�ำคัญ เนื่องจาก Shale oil มีต้นทุนที่ค่อนข้างสูง การที่ราคาน�้ำมันอยู่ในระดับต�่ำ จึงไม่จูงใจผู้ผลิตให้ท�ำการผลิตน�้ำมันดิบเพื่อ
น�ำออกขายมากนัก

4. ราคาสินค้าส่งออกและน�ำเข้า (ในรูปดอลลาร์สหรัฐ)
ในปี 2559 คาดว่าราคาสินค้าส่งออกจะอยู่ที่ร้อยละ -1.2 (ช่วงการคาดการณ์ที่ร้อยละ -1.8 ถึง -0.6) ขณะที่ราคาสินค้า
น�ำเข้า คาดว่าจะอยู่ที่ร้อยละ -3.8 (ช่วงการคาดการณ์ที่ร้อยละ -4.4 ถึง -3.2)
ภาพที่ 12 อัตราการขยายตัวของราคาสินค้าส่งออกและน�ำเข้า (รูปดอลลาร์สหรัฐ)
อัตราการขยายตัวของราคาสินค้าส่งออก (รูปดอลลาร์สหรัฐ)

อัตราการขยายตัวของราคาสินค้าน�ำเข้า (รูปดอลลาร์สหรัฐ)

ที่มา : กระทรวงพาณิชย์ และ สศค.

4.1 ราคาสินค้าส่งออกในรูปดอลลาร์สหรัฐ
➥➥ สถานการณ์ลา่ สุด ในครึง่ ปีแรกของปี 2559 ราคาส่งออกหดตัวร้อยละ 1.6 ซึง่ เป็นผลมาจากการหดตัวของทุกหมวด
สินค้าส�ำคัญ ได้แก่ สินค้าเกษตรกรรม สินค้าอุตสาหกรรมการเกษตร สินค้าอุตสาหกรรม และสินค้าเชื้อเพลิง โดยหดตัวร้อยละ 5.5
1.4 0.6 และ 9.1 ตามล�ำดับ ซึ่งสาเหตุหลักที่ท�ำให้ราคาสินค้าส่งออกลดลงในช่วงต้นปี เกิดจากการที่ราคาน�้ำมันดิบยังคงหดตัวเมื่อ
เทียบกับช่วงเดียวกันปีกอ่ น จึงส่งผลให้ราคาสินค้าส่งออกหลายประเภททีม่ คี วามสัมพันธ์กบั ราคาน�ำ้ มันปรับตัวลดลง อาทิ ราคาสินค้า
เกษตร ราคาสินค้าอุตสาหกรรมประเภทปิโตรเคมี และราคาน�้ำมันส�ำเร็จรูป
➥➥ ส�ำหรับภาพทัง้ ปี 2559 คาดว่า ราคาสินค้าส่งออกจะยังคงหดตัวต่อเนือ่ งทีร่ อ้ ยละ 1.2 (ช่วงการคาดการณ์ทรี่ อ้ ยละ
-1.8 ถึง -0.6) จากการทีค่ าดว่าเศรษฐกิจโลกจะยังคงฟืน้ ตัวอย่างเปราะบาง ตามความกังวลต่อการชะลอตัวของเศรษฐกิจจีน รวมถึง
ความกังวลต่อการออกจากสหภาพยุโรปของสหราชอาณาจักร (Brexit) นอกจากนี้ จากสมมติฐานราคาน�้ำมันดิบทีย่ งั ลดลงต่อเนือ่ งจาก
ปีกอ่ นหน้า จะส่งผลท�ำให้ราคาของสินค้าเกษตร สินค้าอุตสาหกรรมประเภทปิโตรเคมี และสินค้าน�ำ้ มันส�ำเร็จรูป ซึง่ เป็นสินค้าทีร่ าคา
มีความสัมพันธ์กับราคาน�้ำมันในระดับสูง มีแนวโน้มหดตัวในปี 2559
4.2 ราคาสินค้าน�ำเข้าในรูปดอลลาร์สหรัฐ
➥➥ สถานการณ์ล่าสุดของราคาสินค้าน�ำเข้าในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2559 พบว่า ราคาสินค้าน�ำเข้ายังคงหดตัว
ที่ร้อยละ 6.3 โดยการหดตัวเกิดจากการลดลงของราคาสินค้าเกือบทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นสินค้าเชื้อเพลิง สินค้าทุน สินค้าวัตถุดิบ
และสินค้าอุปโภค โดยหดตัวร้อยละ 27.9 0.3 2.4 และ 0.8 ตามล�ำดับ ขณะที่ราคาสินค้าน�ำเข้ายานพาหนะขยายตัวได้ร้อยละ 1.6
➥➥ ในปี 2559 คาดว่า ราคาสินค้าน�ำเข้าหดตัวต่อเนื่องที่ร้อยละ 3.8 (ช่วงการคาดการณ์ที่ร้อยละ -4.4 ถึง -3.2)
โดยมีสาเหตุหลักมาจากการลดลงของราคาสินค้าเชือ้ เพลิงประเภทน�ำ้ มันดิบเป็นส�ำคัญ ซึง่ จากสมมติฐานราคาน�ำ้ มันดิบ คาดว่าในปี 2559
ราคาน�้ำมันดิบจะลดลงถึงร้อยละ 19.9 จึงเป็นปัจจัยส�ำคัญที่ท�ำให้ราคาสินค้าน�ำเข้าจะมีการหดตัวในปีนี้
ประมาณการเศรษฐกิจไทย
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5. อัตราดอกเบี้ยนโยบาย
“ในไตรมาสที่ 2 ปี 2559 คณะกรรมการนโยบายการเงินยังคงด�ำเนินนโยบายการเงินแบบผ่อนคลายอย่างต่อเนื่อง
โดยคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ร้อยละ 1.50 ต่อปี และคาดว่า ณ สิ้นปี 2559 อัตราดอกเบี้ยนโยบายจะอยู่ที่ร้อยละ 1.50 ต่อปี”
➥➥ ในปี 2559 กระทรวงการคลังและคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ได้ก�ำหนดเป้าหมายนโยบายการเงิน

โดยใช้อัตราเงินเฟ้อทั่วไปเฉลี่ยทั้งปีที่ร้อยละ 2.5 ± 1.5 ต่อปี
➥➥ ในไตรมาสที่ 2 ปี 2559 กนง. ยังคงด�ำเนินนโยบายการเงินแบบผ่อนคลายอย่างต่อเนื่อง โดยในการประชุมวันที่
22 มิถุนายน 2559 กนง. ได้มีมติเป็นเอกฉันท์ให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ร้อยละ 1.50 ต่อปี เนื่องจากเห็นว่านโยบายการเงิน
ในปัจจุบันยังอยู่ในระดับผ่อนปรนอย่างเพียงพอ และภาวะการเงินก็ผ่อนคลายเพิ่มขึ้นจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรที่อยู่ในระดับต�่ำ
และอัตราดอกเบีย้ เงินกูย้ มื ของธนาคารพาณิชย์ทลี่ ดลง จึงเห็นควรให้คงอัตราดอกเบีย้ ไว้เพือ่ สนับสนุนการขยายตัวของเศรษฐกิจต่อเนือ่ ง
ตลอดจนเพือ่ รักษาขีดความสามารถในการด�ำเนินนโยบาย (Policy Space) ด้านแรงกดดันจากอัตราเงินเฟ้อยังคงอยูใ่ นระดับต�ำ่ เนือ่ งจาก
ราคาน�้ำมันในตลาดโลกยังคงทรงตัวอยู่ในระดับต�่ำเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า
ภาพที่ 13 อัตราดอกเบี้ยนโยบายและอัตราเงินเฟ้อ

ที่มา : กระทรวงพาณิชย์ และธนาคารแห่งประเทศไทย รวบรวมโดย สศค.

➥➥ ในปี 2559 สศค. คาดว่าอัตราดอกเบี้ยนโยบายมีแนวโน้มที่จะยังคงอยู่ที่ร้อยละ 1.50 ต่อปี เนื่องจากนโยบาย

การเงินแบบผ่อนคลายยังคงมีความจ�ำเป็นต่อการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจ โดยมีปัจจัยเสี่ยงจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจคู่ค้าหลัก
โดยเฉพาะการชะลอตัวของเศรษฐกิจจีนที่มีความสัมพันธ์กับเศรษฐกิจอื่นๆ ในภูมิภาคในระดับสูง ประกอบกับความแตกต่างของ
นโยบายทางการเงินของประเทศเศรษฐกิจหลัก ความไม่แน่นอนในการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐฯ และ
ประเด็นความเสี่ยงด้านพัฒนาการภายหลังผลประชามติของสหราชอาณาจักรที่ต้องการออกจากสหภาพยุโรป (Brexit) จะยังคง
ส่งผลให้ตลาดการเงินโลกมีความผันผวนสูง
ภาพที่ 14 สมมติฐานอัตราดอกเบี้ยนโยบาย ณ สิ้นปี
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ที่มา : ธนาคารแห่งประเทศไทย ประมวลผลโดย สศค.

6. จ�ำนวนนักท่องเที่ยวต่างประเทศ
➥➥ สถานการณ์ลา่ สุดในช่วง 7 เดือนแรกของปี 2559 มีจำ� นวนนักท่องเทีย่ วต่างประเทศทัง้ สิน้ 19.54 ล้านคน ขยายตัว

ร้อยละ 11.9 เมือ่ เทียบกับช่วงเดียวกันปีกอ่ น สร้างรายได้ให้กบั การท่องเทีย่ วต่างประเทศแล้วจ�ำนวน 9.72 แสนล้านบาท หรือคิดเป็น
การขยายตัวร้อยละ 16.3 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน โดยมาจากนักท่องเที่ยวกลุ่มประเทศ จีน CLMV (กัมพูชา ลาว พม่า
เวียดนาม) เกาหลีใต้ รัสเซีย อินเดีย และสหรัฐอเมริกา เป็นหลัก
ภาพที่ 15 จ�ำนวนนักท่องเที่ยวต่างประเทศ

ที่มา : สศค.

➥➥ ส�ำหรับปี 2559 คาดว่านักท่องเที่ยวต่างประเทศที่เดินทางเข้าประเทศไทยจะมี จ�ำนวน 33.8 ล้านคน คิดเป็น

การขยายตัวร้อยละ 13.0 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน สร้างรายได้ให้กับการท่องเที่ยวต่างประเทศจ�ำนวน 1.71 ล้านล้านบาท
คิดเป็นการขยายตัวร้อยละ 18.4 ต่อปี หรือ คิดเป็นค่าใช้จ่ายต่อครั้งต่อหัวที่ 50,610 บาทต่อคนต่อทริป โดยมีปัจจัยสนับสนุนจาก
การจัดกิจกรรมกระตุ้นการเดินทางท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่องของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และการท�ำการตลาดเชิงรุกของ
การท่องเทีย่ วแห่งประเทศไทย รวมถึงการขยายเส้นทางบินใหม่ เช่น เทีย่ วบินใหม่จากจีน (เสิน่ หยาง ซัวเถา ฉางซา หนานจิง จีห้ ยาง ฉงซิง่ )
เวียดนาม (ดานัง) อินเดีย (โกชิ) ปากีสถาน (การาจี ลาฮอร์) เป็นต้น และการเปิดเส้นทางบินใหม่ของสายการบินยูโรวิงส์ (Eurowings)
ซึ่งเป็นสายการบินต้นทุนต�่ำที่บินตรงจากยุโรปเข้าสู่กรุงเทพมหานครและภูเก็ต นับตั้งแต่ต้นปี 2559 นอกจากนี้ ราคาน�้ำมันที่ลดลง
ส่งผลต่อต้นทุนการเดินทางให้ลดลงส่งผลให้เกิดการแข่งขันลดราคาของสายการบิน และนักท่องเที่ยวนิยมขับรถยนต์ส่วนตัวเข้ามา
เที่ยวมากขึ้น

7. รายจ่ายภาคสาธารณะประจ�ำปีงบประมาณ 2559
“ปีงบประมาณ 2559 รายจ่ายภาคสาธารณะซึง่ ประกอบด้วย (1) รายจ่ายรัฐบาล (2) รายจ่ายองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
(อปท.) และ (3) รายจ่ายลงทุนของรัฐวิสาหกิจ และเมื่อปรับปรุงระบบสถิติให้สอดคล้องกับระบบบัญชีประชาชาติ แล้วคาดว่า
ในปีงบประมาณ 2559 จะสามารถเบิกจ่ายได้ประมาณ 3,430,489 ล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 7.2 เมือ่ เทียบกับช่วงเดียวกันปีกอ่ น”
7.1 รายจ่ายของรัฐบาล
การเบิกจ่ายงบประมาณรวมในช่วง 9 เดือนแรกปีงบประมาณ 2559 เท่ากับ 2,318,159 ล้านบาท โดยรายจ่าย
งบประมาณรวมสามารถเบิกจ่ายได้ทั้งสิ้น 2,248,650 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 10.7 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน ทั้งนี้ รายจ่าย
ประจ�ำปีงบประมาณ 2559 เบิกจ่ายได้ 2,050,624 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 10.6 หรือคิดเป็นอัตราการเบิกจ่ายทีร่ อ้ ยละ 73.9 ของกรอบ
วงเงินงบประมาณ 2,776,000 ล้านบาท ทัง้ นี้ รายจ่ายปีปจั จุบนั ประกอบด้วย (1) รายจ่ายประจ�ำ 1,785,909 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ ร้อยละ
7.7 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน หรือคิดเป็นอัตราการเบิกจ่ายร้อยละ 78.8 ของกรอบวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจ�ำหลังโอน
เปลี่ยนแปลง (2,265,545 ล้านบาท) และ (2) รายจ่ายลงทุน 264,715 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 35.7 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน
หรือคิดเป็นอัตราการเบิกจ่ายร้อยละ 51.9 ของกรอบวงเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนหลังโอนเปลีย่ นแปลง (510,455 ล้านบาท) และ
รายจ่ายเหลื่อมปีสามารถเบิกจ่ายได้ 198,026 ล้านบาท ส�ำหรับการเบิกจ่ายรายจ่ายนอกงบประมาณ เบิกจ่ายได้ 69,509 ล้านบาท
ประมาณการเศรษฐกิจไทย
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ประกอบด้วย (1) เงินโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง (TKK) เบิกจ่ายได้ 1,454 ล้านบาท (2) เงินกู้เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจ
และพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (Development Policy Loan: DPL) เบิกจ่ายได้ 1,500 ล้านบาท (3) โครงการเงินกู้เพื่อการพัฒนา
ระบบบริหารจัดการน�้ำและระบบขนส่งทางถนนระยะเร่งด่วนเบิกจ่ายได้ 40,597 ล้านบาท (4) เงินกู้ภายใต้ พรก. บริหารจัดการน�้ำฯ
เบิกจ่ายได้ 235 ล้านบาท และ (4) โครงการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานของไทยทั้งโครงการใหม่และ on going (เงินกู้) เบิกจ่ายได้
25,723 ล้านบาท
ส�ำหรับปีงบประมาณ 2559 รายจ่ายรัฐบาลคาดว่าจะสามารถเบิกจ่ายงบประมาณรวมได้ทั้งสิ้น 2,952,892 ล้านบาท
โดยรายจ่ายงบประมาณรวมคาดว่าจะสามารถเบิกจ่ายได้ทั้งสิ้น 2,860,334 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 10.0 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกัน
ปีก่อน ทั้งนี้ รายจ่ายประจ�ำปีงบประมาณ 2559 คาดว่าจะสามารถเบิกจ่ายได้ 2,616,174 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 10.0 หรือคิดเป็น
อัตราการเบิกจ่ายที่ร้อยละ 94.2 ของกรอบวงเงินงบประมาณ 2,776,000 ล้านบาท ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้ตั้งเป้าหมายการเบิกจ่ายไว้ที่
ร้อยละ 96.0 โดยรายจ่ายงบประมาณแบ่งออกเป็น (1) รายจ่ายประจ�ำคาดว่า จะสามารถเบิกจ่ายได้ 2,243,527 ล้านบาท เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 6.5 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน หรือคิดเป็นอัตราการเบิกจ่ายที่ร้อยละ 99.0 ของกรอบวงเงินงบประมาณรายจ่าย
ประจ�ำ 2,265,434 ล้านบาท (2) รายจ่ายลงทุน คาดว่าจะสามารถเบิกจ่ายได้ 372,648 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 37.2 เมื่อเทียบกับ
ช่วงเดียวกันปีก่อน หรือคิดเป็นอัตราการเบิกจ่ายที่ร้อยละ 73.0 ของกรอบวงเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน 510,566 ล้านบาท และ
รายจ่ายเหลื่อมปีสามารถเบิกจ่ายได้ 244,160 ล้านบาท ส�ำหรับการเบิกจ่ายรายจ่ายนอกงบประมาณคาดว่า จะสามารถเบิกจ่ายได้
92,559 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 49.9 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน ซึ่งประกอบด้วย (1) เงินโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการ
ไทยเข้มแข็ง (TKK) คาดว่าจะสามารถเบิกจ่ายได้ 1,734 ล้านบาท (2) เงินกู้เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
(Development Policy Loan : DPL) คาดว่าจะสามารถเบิกจ่ายได้ 1,630 ล้านบาท (3) โครงการเงินกู้เพื่อการพัฒนาระบบบริหาร
จัดการน�้ำและระบบขนส่งทางถนนระยะเร่งด่วน คาดว่าจะสามารถเบิกจ่ายได้ 46,869 ล้านบาท และ (4) โครงการลงทุนโครงสร้าง
พื้นฐานของไทยทั้งโครงการใหม่และ on going (เงินกู้) คาดว่าจะสามารถเบิกจ่ายได้ 42,091 ล้านบาท

ตารางที่ 5 การเบิกจ่ายในช่วง 9 เดือนปีงบประมาณ 2559 และสมมติฐานการเบิกจ่ายรายจ่ายของรัฐบาลปีงบประมาณ 2559

(หน่วย : ล้านบาท)

1. รายจ่ายรัฐบาล (1.1+1.2)
1.1 รายจ่ายงบประมาณรวม (1.1.1+1.1.2+1.1.3)
		 1.1.1 รายจ่ายประจ�ำ	
		 1.1.2 รายจ่ายลงทุน
		 รายจ่ายรัฐบาลประจ�ำปี (1)+(2)
		 อัตราเบิกจ่ายรายจ่ายงบประมาณ
		 1.1.3 รายจ่ายเหลื่อมปี
1.2 รายจ่ายนอกงบประมาณจากเงินกู้
1.2.1 ไทยเข้มแข็ง
		 1.2.2 โครงการบริหารจัดการน�้ำ ระยะเร่งด่วน
		 1.2.3 โครงการลงทุนพัฒนาระบบน�้ำและทางถนน
		 1.2.4 โครงการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานฯ+On-going
		 1.2.5 โครงการลงทุน DPL
ที่มา : ส�ำนักนโยบายการคลัง (สนค.) ส�ำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.)
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9 เดือนแรก
ปีงบประมาณ 2559
2,318,159
2,248,650
1,785,909
264,715
2,050,624
73.9
198,026
69,509
1,454
235
40,597
25,723
1,500

ปีงบประมาณ 2559
คาดการณ์ ณ ก.ค. 2559
2,952,893
2,860,334
2,243,527
372,648
2,616,174
94.2
244,160
92,559
1,734
235
46,869
42,091
1,630

7.2 งบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.)
รายจ่ายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ในช่วง 8 เดือนแรกปีงบประมาณ 2559 (ตุลาคม 2558-พฤษภาคม
2559) มีการเบิกจ่ายงบประมาณรวม 368,115 ล้านบาท โดยการเบิกจ่ายรายจ่ายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสอดคล้องตาม
พระราชบัญญัตกิ ำ� หนดแผนและขัน้ ตอนการกระจายอ�ำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ พ.ศ. 2542 และทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติม ทีต่ อ้ งการ
ให้มกี ารกระจายอ�ำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ โดยให้ความส�ำคัญกับการเพิม่ ศักยภาพและการกระจายอ�ำนาจให้แก่ อปท.
เพิ่มขึ้น โดยมีเป้าหมายให้เกิดความยั่งยืนทางการคลังของท้องถิ่น รวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายและจัดบริการสาธารณะให้แก่
ประชาชนในด้านคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น โดยครอบคลุมภารกิจตามอ�ำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภารกิจถ่ายโอน
ทั้งด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านสังคม ด้านการศึกษาและด้านสิ่งแวดล้อม เป็นส�ำคัญ ส�ำหรับการเบิกจ่ายงบประมาณของ อปท.
ในปีงบประมาณ 2559 คาดว่าจะสามารถเบิกจ่ายได้ 566,221 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.2 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน
ตารางที่ 6 การเบิกจ่ายรายจ่ายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในช่วง 8 เดือนแรกปีงบประมาณ 2559 และสมมติฐานการเบิกจ่าย
รายจ่ายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณ 2559
(หน่วย : ล้านบาท)

รายจ่ายท้องถิ่น

8 เดือนแรกปีงบประมาณ 2559
(ต.ค. 58-พ.ค. 59)

ปีงบประมาณ 2559
คาดการณ์ ณ ก.ค. 2559

368,115

566,221

ที่มา : ส�ำนักนโยบายการคลัง (สนค.) ค�ำนวณโดยส�ำนักนโยบายเศรษฐกิจมหภาค (สศม.) ส�ำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.)

7.3 งบประมาณรายจ่ายลงทุนของรัฐวิสาหกิจ
การเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจ โดยแบ่งออกเป็น (1) งบลงทุนของรัฐวิสาหกิจทีด่ ำ� เนินงานตามปีงบประมาณ และ
(2) งบลงทุนของรัฐวิสาหกิจที่ด�ำเนินงานตามปีปฏิทิน ทั้งนี้ รัฐวิสาหกิจที่ด�ำเนินงานตามปีงบประมาณ และรัฐวิสาหกิจที่ด�ำเนินงาน
ตามปีปฏิทิน สามารถเบิกจ่ายเบิกจ่ายงบลงทุนรวมได้ทั้งสิ้น 110,313 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 36.2 ของยอดเบิกจ่ายสะสม
ต่อแผนงบลงทุนทั้งปี ส�ำหรับปีงบประมาณ 2559 คาดว่ารายจ่ายลงทุนของรัฐวิสาหกิจจะสามารถเบิกจ่ายได้ 220,835 ล้านบาท
ลดลงร้อยละ -1.4 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน
ตารางที่ 7 การเบิกจ่ายรายจ่ายลงทุนของรัฐวิสาหกิจในช่วง 9 เดือนแรกปีงบประมาณ 2559 และสมมติฐานการเบิกจ่ายรายจ่าย
ลงทุนของรัฐวิสาหกิจในปีงบประมาณ 2559
ปีงบประมาณ 2559
คาดการณ์ ณ ก.ค. 2559

9 เดือนแรกปีงบประมาณ 2559
รายจ่ายลงทุนรัฐวิสาหกิจ

110,313

220,835

ที่มา : ส�ำนักนโยบายการคลัง ส�ำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ค�ำนวณโดย ส�ำนักนโยบายเศรษฐกิจมหภาค

7.4 สรุปรวมรายจ่ายภาคสาธารณะ
ผลการเบิกจ่ายของรัฐบาล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจ ในช่วง 9 เดือนแรก
ปีงบประมาณ 2559 ทีผ่ า่ นมา รายจ่ายภาคสาธารณะสามารถเบิกจ่ายได้ทงั้ สิน้ 2,796,587 ล้านบาท ส�ำหรับสมมติฐานการเบิกจ่าย
รายจ่ายภาคสาธารณะในปีงบประมาณ 2559 ดังกล่าว ท�ำให้คาดว่าในปีงบประมาณ 2559 รายจ่ายภาคสาธารณะสามารถเบิกจ่ายได้
ทั้งสิ้น 3,739,950 ล้านบาท ประกอบด้วย (1) รายจ่ายรัฐบาลรวมจ�ำนวน 2,952,893 ล้านบาท (2) รายจ่ายองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นจ�ำนวน 566,221 ล้านบาท และ (3) รายจ่ายลงทุนของรัฐวิสาหกิจจ�ำนวน 220,835 ล้านบาท
ประมาณการเศรษฐกิจไทย
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ตารางที่ 8 สมมติฐานการเบิกจ่ายรายจ่ายภาคสาธารณะในปีงบประมาณ 2559

1. รายจ่ายรัฐบาล (1.1+1.2)
1.1 รายจ่ายงบประมาณรวม (1.1.1+1.1.2+1.1.3)
1.1.1 รายจ่ายประจ�ำ	
		 1.1.2 รายจ่ายลงทุน
		 รายจ่ายรัฐบาลประจ�ำปี (1)+(2)
		 อัตราเบิกจ่ายรายจ่ายงบประมาณ
		 1.1.3 รายจ่ายเหลื่อมปี
1.2 รายจ่ายนอกงบประมาณจากเงินกู้
		 1.2.1 ไทยเข้มแข็ง
		 1.2.2 โครงการบริหารจัดการน�้ำ ระยะเร่งด่วน
		 1.2.3 โครงการลงทุนพัฒนาระบบน�้ำและทางถนน
		 1.2.4 โครงการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานฯ
		 1.2.5 โครงการลงทุน DPL
2. รายจ่ายท้องถิ่น		
3. รายจ่ายลงทุนรัฐวิสาหกิจ
รายจ่ายภาคสาธารณะรวม

(หน่วย : ล้านบาท)

ไตรมาสแรก
ปีงบประมาณ 2559

ปีงบประมาณ 2559
คาดการณ์ ณ ก.ค. 2559

2,318,159
2,318,159
1,785,909
264,715
2,050,624
73.9
198,026
69,509
1,454
235
40,597
25,723
1,500
368,115*
110,313
2,796,587

2,952,893
2,952,893
2,243,527
372,648
2,616,174
94.2
244,160
92,559
1,734
235
46,869
42,091
1,630
566,221
220,835
3,739,950

* รายจ่ายท้องถิ่น เบิกจ่ายในช่วง 8 เดือนแรกปีงบประมาณ 2559
ที่มา : ส�ำนักนโยบายการคลัง ส�ำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ค�ำนวณโดย ส�ำนักนโยบายเศรษฐกิจมหภาค

7.5 สรุปสมมติฐานรายจ่ายภาคสาธารณะตามระบบบัญชีประชาชาติ
จากสมมติฐานรายจ่ายภาคสาธารณะตามระบบงบประมาณข้างต้น สามารถน�ำมาแปลงเป็นรายจ่ายภาคสาธารณะ
ตามระบบบัญชีประชาชาติ (System of National Accounts : SNA) ที่ลงสู่ระบบเศรษฐกิจจริง คาดว่าจะสามารถเบิกจ่ายได้
3,430,489 ล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 7.2 เมือ่ เทียบกับช่วงเดียวกันของปีกอ่ น ซึง่ แบ่งออกได้เป็น (1) การบริโภคภาครัฐบาล คาดว่า
จะสามารถเบิกจ่ายได้ 2,475,025 ล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 6.0 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน และ (2) การลงทุนภาครัฐบาล
คาดว่าจะสามารถเบิกจ่ายได้ 955,464 ล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 10.5 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน
ตารางที่ 9 สมมติฐานการเบิกจ่ายรายจ่ายภาคสาธารณะตามระบบบัญชีประชาชาติ

(หน่วย : ล้านบาท)

ปี 2559 คาดการณ์ ณ ก.ค. 2559
1. การบริโภคภาครัฐบาล
อัตราการขยายตัว		
2. การลงทุนภาครัฐบาล
อัตราการขยายตัว		
รายจ่ายภาคสาธารณะรวม
อัตราการขยายตัว		
ที่มา : จากการค�ำนวณโดย ส�ำนักนโยบายเศรษฐกิจมหภาค
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2,475,025
6.0
955,464
10.5
3,430,489
7.2

ผลการประมาณการเศรษฐกิจไทยปี 2559
1. ด้านการขยายตัวทางเศรษฐกิจ
“เศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่ 2 ปี 2559 ขยายตัวที่ร้อยละ 3.5 ขยายตัวต่อเนื่องจากไตรมาสก่อนหน้าที่ขยายตัว
ร้อยละ 3.2”
➥➥ จากข้อมูลของส�ำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่ 2

ปี 2559 ขยายตัวได้ที่ร้อยละ 3.5 หรือคิดเป็นการขยายตัวร้อยละ 0.8 เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า หลังขจัดผลทางฤดูกาล
ซึ่งเป็นการขยายตัวสูงสุดในรอบ 13 ไตรมาส โดยมีรายละเอียดดังนี้
ด้านการผลิต
ภาคเกษตรกรรมยังหดตัวเล็กน้อยที่ร้อยละ 0.1 แต่เป็นการหดตัวในอัตราชะลอลงจากไตรมาสก่อนหน้าเนื่องจาก
ผลกระทบของภัยแล้งเริ่มคลี่คลาย โดยผลผลิตหมวดพืชผลหดตัวชะลอลงอยู่ที่ร้อยละ 1.2 ขณะที่ผลผลิตในหมวดประมงขยายตัวได้
ตามความต้องการของตลาดต่างประเทศ ในส่วนของการผลิตนอกภาคเกษตรขยายตัวร้อยละ 3.7 โดยมีรายละเอียดดังนี้
		• สาขาอุตสาหกรรมขยายตัวร้อยละ 2.0 จากที่หดตัวร้อยละ 0.2 ในไตรมาสก่อนหน้า จากกลุ่มอุตสาหกรรมเบา
อาทิ อุตสาหกรรมเบียร์ และอุตสาหกรรมยาสูบ และกลุ่มอุตสาหกรรมสินค้าทุนและเทคโนโลยีที่ขยายตัว โดยเฉพาะจากการผลิต
รถยนต์นั่งส่วนบุคคล รถจักรยานยนต์ และเครื่องปรับอากาศ
		• สาขาก่อสร้างขยายตัวสูงทีร่ อ้ ยละ 7.5 ชะลอลงจากไตรมาสก่อนหน้า เนือ่ งจากโครงการภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ
ส่วนใหญ่เป็นโครงการต่อเนื่อง และไม่มีโครงการใหม่ ท�ำให้เริ่มมีเม็ดเงินลงสู่ระบบเศรษฐกิจชะลอลง รวมไปถึงปัญหาหนี้ครัวเรือน
ที่ท�ำให้สถาบันการเงินมีความเข้มงวดในการปล่อยสินเชื่อเพื่อการก่อสร้างอาคารที่อยู่อาศัยแก่ภาคเอกชนรายย่อย
		• สาขาขนส่งและคมนาคมขยายตัวร้อยละ 4.2 ขยายต่อเนือ่ ง ตามจ�ำนวนนักท่องเทีย่ วทีข่ ยายตัวเพิม่ ขึน้ โดยขยายตัว
ทั้งการขนส่งทางบกขยายตัวร้อยละ 4.7 การขนส่งทางอากาศขยายตัวร้อยละ 7.5 ขณะที่การขนส่งทางน�้ำหดตัวร้อยละ 0.6 ตาม
ภาวการณ์ส่งออกที่ชะลอตัวลง
		• สาขาการค้าส่งค้าปลีกและการซ่อมแซมขยายตัวร้อยละ 5.4 เป็นการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง สะท้อนอุปสงค์
ภายในประเทศไม่ซบเซา ทัง้ จากการใช้จา่ ยในภาคการค้าจากกลุม่ นักท่องเทีย่ วทีเ่ พิม่ ขึน้ และสอดคล้องกับภาคการผลิตอุตสาหกรรม
ที่เพิ่มขึ้นเช่นกัน
		• สาขาตัวกลางทางการเงินขยายตัวร้อยละ 4.5 เพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากไตรมาสก่อนหน้าที่ขยายตัวร้อยละ 4.3
เนื่องจากมีผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต และประกันวินาศภัยรูปแบบใหม่ๆ มากขึ้น และขยายตัวได้ดีตามการซื้อรถยนต์ใหม่ และธุรกิจ
การเช่าซื้อรถยนต์ที่เพิ่มขึ้น ขณะที่สินเชื่อธุรกิจยังคงหดตัว
		• สาขาบริการด้านอสังหาริมทรัพย์ขยายตัวร้อยละ 2.3 ชะลอลงจากไตรมาสก่อนหน้าที่ขยายตัวร้อยละ 3.3
โดยชะลอลงในหมวดกิจกรรมนายหน้าซื้อขายอสังหาริมทรัพย์เป็นหลัก หลังจากมาตรการกระตุ้นภาคอสังหาริมทรัพย์สิ้นสุดลง
ในเดือนเมษายน
		• สาขาโรงแรมและภัตตาคารขยายตัวร้อยละ 12.7 จากที่ขยายตัวร้อยละ 15.8 ในไตรมาสก่อนหน้า ตามจ�ำนวน
นักท่องเที่ยวจากต่างประเทศที่ขยายตัวชะลอลงจากไตรมาสแรก โดยขยายตัวร้อยละ 8.2 จากในไตรมาสแรกที่ขยายตัวร้อยละ 15.5
ขณะทีบ่ ริการด้านภัตตาคารขยายตัวได้ดี เนือ่ งจากมาตรการส่งเสริมการท่องเทีย่ วช่วงเทศกาลสงกรานต์ ท�ำให้มนี กั ท่องเทีย่ วชาวไทย
ออกไปท่องเที่ยวมากขึ้น
		ด้านการใช้จ่าย
อุปสงค์ภายในประเทศขยายตัวดีขึ้นตามการขยายตัวของรายได้ภาคการเกษตรที่ขยายตัวตามปัญหาภัยแล้ง
ทีค่ ลีค่ ลายลง และราคาปรับตัวสูงขึน้ ประกอบกับมาตรการกระตุน้ เศรษฐกิจในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ส่งผลให้การบริโภคภาคเอกชน
โดยเฉพาะการบริโภคสินค้าคงทน และค่าใช้จา่ ยบริการขยายตัวได้เพิม่ ขึน้ อีกทัง้ การบริโภคภาครัฐ และการลงทุนรวม ก็ขยายตัวได้ดี
เช่นเดียวกัน ขณะที่ภาคต่างประเทศยังคงทรงตัว
ประมาณการเศรษฐกิจไทย
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		• การบริโภคภาคเอกชนขยายตัวร้อยละ 3.8 ขยายตัวเร่งขึ้นจากร้อยละ 2.3 ในไตรมาสก่อนหน้า ขยายตัวได้

ตามรายได้ภาคเกษตรที่กลับมาขยายตัวได้ดี รวมทั้งราคาน�้ำมันเชื้อเพลิงที่ยังอยู่ในระดับต�่ำ  เป็นส่วนช่วยให้การบริโภคภาคเอกชน
ขยายตัวได้ดี อาทิ การใช้จ่ายซื้อสินค้าประเภทสินค้าคงทน สินค้ากึ่งคงทน และค่าใช้จ่ายบริการสุทธิ โดยเฉพาะการใช้จ่ายซื้อสินค้า
คงทนในหมวดยานพาหนะที่ขยายตัวในระดับสูงที่ร้อยละ 13.1 และขยายตัวเป็นครั้งแรกในรอบ 11 ไตรมาส
		• ส�ำหรับการบริโภคภาครัฐขยายตัวร้อยละ 2.2 ตามค่าใช้จา่ ยในหมวดค่าตอบแทนแรงงานทีป่ รับขึน้ จากการปรับ
ฐานเงินเดือนข้าราชการ และการใช้จา่ ยตามมาตรการกระตุน้ เศรษฐกิจ ขณะทีก่ ารโอนเพือ่ สวัสดิการสังคมทีไ่ ม่เป็นตัวเงินส�ำหรับสินค้า
และบริการในระบบตลาดหดตัว
		• ขณะที่การลงทุนรวมขยายตัวร้อยละ 2.7 ชะลอลงจากไตรมาสก่อนหน้าที่ขยายตัวร้อยละ 4.9 เป็นผลจาก
การลงทุนภาครัฐขยายตัวร้อยละ 10.4 ชะลอลงจากไตรมาสก่อนที่ขยายตัวร้อยละ 13.3 โดยการก่อสร้างภาครัฐยังคงขยายตัวได้
ในระดับสูง โดยเฉพาะในโครงการก่อสร้างของรัฐวิสาหกิจ แต่ส่วนใหญ่เป็นโครงการต่อเนื่อง และไม่มีโครงการใหม่ๆ ขนาดใหญ่
ส่งผลให้การลงทุนด้านเครื่องมือเครื่องจักรในไตรมาสที่ 2 หดตัว
		• ส�ำหรับการลงทุนภาคเอกชนขยายตัวที่ร้อยละ 0.1 ชะลอลงจากไตรมาสแรกที่ขยายตัวร้อยละ 2.1 เป็นผลจาก
การลงทุนด้านการก่อสร้างที่ขยายตัวชะลอลง ตามการอิ่มตัวของตลาดคอนโดมิเนียม รวมถึงการก่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรมที่
หดตัวเนือ่ งจากการเร่งอนุมตั กิ ารส่งเสริมการลงทุนไปในช่วงก่อนหน้านี้ รวมไปถึงการลงทุนด้านเครือ่ งมือเครือ่ งจักรขยายตัวชะลอลง
จากไตรมาสก่อนหน้า ตามการลดลงในหมวดยานยนต์และอุปกรณ์ขนส่งเป็นส�ำคัญ โดยเฉพาะรถกระบะบรรทุกและรถยนต์ที่ใช้
ในการพาณิชย์
		• ภาคต่างประเทศด้านการส่งออกสินค้าและบริการขยายตัวชะลอลงที่ร้อยละ 0.6 จากที่ขยายตัวร้อยละ 4.9
ในไตรมาสก่อนหน้า จากการส่งออกสินค้าที่หดตัวร้อยละ 2.5 และการส่งออกบริการที่ขยายตัวชะลอลงตามจ�ำนวนนักท่องเที่ยว
ต่างประเทศที่ชะลอลงจากไตรมาสแรก
		• การน�ำเข้าสินค้าและบริการหดตัวร้อยละ 2.2 เป็นการหดตัวของการน�ำเข้าสินค้าร้อยละ 2.7 โดยเฉพาะการน�ำเข้า
น�้ำมันดิบลดลงจากการปิดโรงกลั่นบางแห่ง และการน�ำเข้าบริการหดตัวร้อยละ 0.7
➥➥ ส�ำหรับเศรษฐกิจไทยในปี 2559 สศค. คาดว่ามีแนวโน้มขยายตัวที่ร้อยละ 3.3 (โดยมีช่วงคาดการณ์ที่ร้อยละ

3.0-3.6) เป็นการขยายตัวในอัตราเร่งขึน้ จากปีกอ่ นหน้าทีข่ ยายตัวร้อยละ 2.8 โดยได้รบั อานิสงส์จากการใช้จา่ ยและการลงทุนภาครัฐ
ทีข่ ยายตัวในเกณฑ์สงู ตามการเร่งรัดการเบิกจ่ายของรัฐบาล รวมถึงจ�ำนวนนักท่องเทีย่ วต่างประเทศทีม่ แี นวโน้มขยายตัวอย่างต่อเนือ่ ง
ซึง่ ส่งผลให้ธรุ กิจทีเ่ กีย่ วข้องกับการท่องเทีย่ วขยายตัวได้ดตี ามไปด้วย ทัง้ ธุรกิจโรงแรมและภัตตาคาร ธุรกิจขนส่ง และธุรกิจค้าส่งค้าปลีก
ส�ำหรับด้านการบริโภคภาคเอกชน มีแนวโน้มขยายตัวต่อเนื่องจากปีก่อนหน้า โดยได้รับปัจจัยสนับสนุนจากรายได้และการจ้างงาน
ในภาคบริการทีข่ ยายตัวดี ขณะทีก่ ารลงทุนภาคเอกชนมีแนวโน้มฟืน้ ตัวจากปีกอ่ นเช่นกัน เนือ่ งจากอัตราดอกเบีย้ อยูใ่ นระดับต�ำ 
่ และ
การลงทุนภาครัฐในโครงการส�ำคัญต่างๆ มีความก้าวหน้าและชัดเจนมากขึ้น อย่างไรก็ตาม ปริมาณการส่งออกสินค้าของไทยในปีนี้
จะยังคงมีข้อจ�ำกัดจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก
ภาพที่ 16 ประมาณการอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่แท้จริงแบบปริมาณลูกโซ่
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ที่มา : ส�ำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.)
* หมายเหตุ f หมายถึงประมาณการ

1.1 การบริโภคภาคเอกชนและการบริโภคภาครัฐที่แท้จริงแบบปริมาณลูกโซ่
1.1.1 การบริโภคภาคเอกชนที่แท้จริงแบบปริมาณลูกโซ่
➥➥ การบริโภคภาคเอกชนที่แท้จริงในไตรมาสที่ 2 ปี 2559 ขยายตัวที่ร้อยละ 3.8 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของ
ปีก่อน ขยายตัวเร่งขึ้นจากไตรมาสก่อนหน้าที่ขยายตัวร้อยละ 2.3 โดยได้รับอานิสงส์จากรายได้ภาคเกษตรที่ขยายตัวเพิ่มขึ้น ซึ่งเป็น
การขยายตัวในเกือบทุกหมวดการใช้จ่าย อาทิ การใช้จ่ายซื้อสินค้าในหมวดการขนส่ง หมวดโรงแรมและภัตตาคาร หมวดอาหารและ
เครือ่ งดืม่ และหมวดการสือ่ สาร ทีข่ ยายตัวได้ดี โดยเฉพาะการใช้จา่ ยในหมวดการขนส่ง ด้านการซือ้ ยานพาหนะ ทีข่ ยายตัวสูงถึงร้อยละ
13.1 และเป็นการขยายตัวครั้งแรกในรอบ 11 ไตรมาส ซึ่งสอดคล้องกับเครื่องชี้ด้านปริมาณจ�ำหน่ายรถยนต์นั่งในไตรมาสที่ 2
ที่ขยายตัวได้เป็นครั้งแรกเช่นเดียวกัน ในขณะที่การใช้จ่ายด้านการศึกษาหดตัว
➥➥ ส�ำหรับในปี 2559 การบริโภคภาคเอกชนที่แท้จริงแบบปริมาณลูกโซ่ คาดว่าจะขยายตัวในอัตราเร่งขึ้นจาก

ปี 2558 ที่ร้อยละ 2.3 (โดยมีช่วงคาดการณ์ที่ร้อยละ 2.0-2.6) เนื่องจากแนวโน้มการบริโภคภาคเอกชนที่เริ่มมีทิศทางฟื้นตัวขึ้น
ทัง้ จากราคาสินค้าเกษตรในไตรมาสที่ 2 กลับมาขยายตัวได้เป็นครัง้ แรกในรอบ 9 ไตรมาส รวมถึงเครือ่ งชีท้ างด้านการบริโภคในหมวด
สินค้าคงทน อาทิ ปริมาณจ�ำหน่ายรถยนต์นั่ง และปริมาณรถจักรยานยนต์จดทะเบียนใหม่ กอปรกับมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของ
รัฐบาลที่มีเม็ดเงินลงสู่เศรษฐกิจจริงอย่างต่อเนื่องจะเป็นปัจจัยส�ำคัญต่อการฟื้นตัวของการบริโภคภาคเอกชน
ภาพที่ 17 ประมาณการอัตราการขยายตัวของการบริโภคภาคเอกชนที่แท้จริงแบบปริมาณลูกโซ่

ที่มา : ส�ำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.)
* หมายเหตุ f หมายถึงประมาณการ

1.1.2 การบริโภคภาครัฐที่แท้จริงแบบปริมาณลูกโซ่
➥➥ การบริโภคภาครัฐที่แท้จริงแบบปริมาณลูกโซ่ในไตรมาสที่ 2 ปี 2559 ขยายตัวร้อยละ 2.2 เมื่อเทียบกับ
ช่วงเดียวกันของปีกอ่ น ขยายตัวชะลอลงจากไตรมาสก่อนหน้าทีข่ ยายตัวร้อยละ 8.0 ต่อปี และเมือ่ ขจัดผลทางฤดูกาลออก (q-o-q SA)
พบว่า หดตัวร้อยละ 3.6 เมือ่ เทียบกับไตรมาสก่อนหน้า เป็นผลมาจากรายจ่ายจากการโอนเพือ่ สวัสดิการสังคมทีไ่ ม่เป็นตัวเงินส�ำหรับ
สินค้าและบริการในระบบตลาดหดตัวร้อยละ 11.0 ต่อปี อย่างไรก็ดี ในส่วนของค่าตอบแทนแรงงานขยายตัวร้อยละ 2.1 ต่อปี
ค่าเสื่อมราคาทรัพย์สินถาวรขยายตัวร้อยละ 2.3 ต่อปี รายจ่ายค่าซื้อสินค้าและบริการขยายตัวร้อยละ 8.0 ต่อปี ทั้งนี้ รายจ่ายเพื่อ
การอุปโภคบริโภคขัน้ สุดท้ายของรัฐบาล ณ ราคาประจ�ำปี มีมลู ค่า 596.5 พันล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 4.1 เมือ่ เทียบกับช่วงเดียวกัน
ของปีก่อน ประกอบด้วย ค่าตอบแทนแรงงานขยายตัวร้อยละ 5.7 ค่าเสื่อมราคาทรัพย์สินขยายตัวร้อยละ 3.1 รายจ่ายค่าซื้อสินค้า
และบริการขยายตัวร้อยละ 7.3 และการโอนเพื่อสวัสดิการสังคมที่ไม่เป็นตัวเงินส�ำหรับสินค้าและบริการในระบบตลาดหดตัวร้อยละ
10.3 เนื่องจากการเบิกจ่ายเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติที่มีการเร่งเบิกจ่ายไปแล้วในช่วงไตรมาสก่อนหน้า ตามโครงการ
หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า (30 บาท รักษาทุกโรค) และรายได้จากการขายสินค้าและบริการให้ครัวเรือนและผูป้ ระกอบการทีห่ ดตัว
ร้อยละ 3.0 ตามล�ำดับ
ประมาณการเศรษฐกิจไทย
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ภาพที่ 18 ประมาณการอัตราการขยายตัวของการบริโภคภาครัฐที่แท้จริงแบบปริมาณลูกโซ่

ที่มา : ส�ำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.)
* หมายเหตุ f หมายถึงประมาณการ

➥➥ ในปี 2559 การบริโภคภาครัฐที่แท้จริงแบบปริมาณลูกโซ่ คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 3.6 เมื่อเทียบกับ

ช่วงเดียวกันของปีก่อน (ช่วงคาดการณ์ที่ร้อยละ 3.3-3.9) เพิ่มขึ้นจากการคาดการณ์ครั้งก่อนหน้าที่คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 3.2
ตามกรอบวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจ�ำปีงบประมาณ 2559 ทีค่ ณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบการอนุมตั วิ งเงินงบประมาณรายจ่ายจ�ำนวน
2,720,000 ล้านบาท และได้มีการอนุมัติงบประมาณเพิ่มเติมกลางปีเพิ่มขึ้นอีกจ�ำนวน 56,000 ล้านบาท ท�ำให้วงเงินงบประมาณ
รายจ่ายประจ�ำปีงบประมาณ 2559 มีจำ� นวน 2,776,000 ล้านบาท โดยในจ�ำนวนนีเ้ ป็นงบประมาณรายจ่ายประจ�ำจ�ำนวน 2,265,434
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 81.6 ของวงเงินงบประมาณรวม และเพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้าร้อยละ 2.7 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน
อย่างไรก็ดี ในปีงบประมาณ 2559 รัฐบาลได้มีการสนับสนุนการเร่งรัดการใช้จ่ายภาครัฐ และการด�ำเนินมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ
ของรัฐบาล ทั้งนี้ การเบิกจ่ายงบประมาณประจ�ำปีงบประมาณ 2559 ในช่วง 9 เดือนแรก (ตุลาคม 2558-มิถุนายน 2559) ในส่วน
ของรายจ่ายประจ�ำสามารถเบิกจ่ายได้ 1,785,909 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.7 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน และคิดเป็น
อัตราการเบิกจ่ายร้อยละ 78.8 ของกรอบวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจ�ำหลังโอนเปลี่ยนแปลง
1.2 การลงทุนภาคเอกชนและการลงทุนภาครัฐที่แท้จริง
1.2.1 การลงทุนภาคเอกชนที่แท้จริงแบบปริมาณลูกโซ่
➥➥ การลงทุนภาคเอกชนที่แท้จริงในไตรมาสที่ 2 ของปี 2559 ขยายตัวที่ร้อยละ 0.1 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกัน
ของปีก่อน ชะลอลงจากไตรมาสที่ 1 ของปี 2559 ที่ขยายตัวร้อยละ 2.1 เมื่อพิจารณาในรายละเอียดพบว่า การลงทุนในหมวด
เครื่องมือเครื่องจักร ในไตรมาสที่ 2 ของปี 2559 ขยายตัวร้อยละ 0.7 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน ชะลอลงจากไตรมาสที่ 1 ของ
ปี 2559 ที่ขยายตัวร้อยละ 0.9 เนื่องจากหมวดยานยนต์และอุปกรณ์ขนส่งหดตัวร้อยละ 5.8 ตามยอดจ�ำนวนการจดทะเบียนรถใหม่
ที่ลดลง ส�ำหรับการลงทุนในหมวดการก่อสร้างภาคเอกชน ในไตรมาสที่ 2 ของปี 2559 กลับมาหดตัวที่ร้อยละ 2.1 เมื่อเทียบกับ
ช่วงเดียวกันปีกอ่ น หดตัวจากไตรมาสที่ 1 ของปี 2559 ทีข่ ยายตัวร้อยละ 7.0 ส่วนหนึง่ เป็นผลมาจากการก่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรม
ทีห่ ดตัวร้อยละ 4.0 เทียบกับไตรมาสก่อนหน้าทีข่ ยายตัวร้อยละ 1.3 เนือ่ งจากทีผ่ า่ นมาโรงงานทีไ่ ด้รบั อนุมตั กิ ารส่งเสริมการลงทุนจาก
BOI ได้ด�ำเนินการก่อสร้างเสร็จเป็นจ�ำนวนมาก
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ภาพที่ 19 ประมาณการอัตราการขยายตัวของการลงทุนภาคเอกชนที่แท้จริง

ที่มา : ส�ำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.)
* หมายเหตุ f หมายถึงประมาณการ

➥➥ ส�ำหรับในปี 2559 การลงทุนภาคเอกชนทีแ่ ท้จริง คาดว่าจะขยายตัวทีร่ อ้ ยละ 2.6 (โดยมีชว่ งคาดการณ์ทรี่ อ้ ยละ

2.3-2.9) โดยได้รับอานิสงส์จาก (1) โครงการลงทุนขนาดใหญ่ของภาครัฐที่มีความชัดเจนตามความคืบหน้าของการด�ำเนินโครงการ
ลงทุนภายใต้แผนปฏิบัติการด้านคมนาคมขนส่งระยะเร่งด่วนปี 2559 ซึ่งจะช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้ภาคธุรกิจและกระตุ้นให้เกิด
การลงทุนภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องกับโครงการรัฐได้ (2) อัตราดอกเบี้ยที่ยังอยู่ในระดับต�่ำซึ่งจะช่วยสนับสนุนการฟื้นตัวของการลงทุน
ภาคเอกชน และ (3) มาตรการสนับสนุนของภาครัฐ อาทิ โครงการเพิม่ ความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากตามแนวประชารัฐ ทีร่ ฐั บาล
สนับสนุนเงินทุนให้แก่กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง เป็นต้น
1.2.2 การลงทุนภาครัฐที่แท้จริงแบบปริมาณลูกโซ่
➥➥ การลงทุนภาครัฐที่แท้จริงแบบปริมาณลูกโซ่ในไตรมาสที่ 2 ปี 2559 ขยายตัวร้อยละ 10.4 เมื่อเทียบกับ
ช่วงเดียวกันของปีก่อน ขยายตัวชะลอลงจากไตรมาสก่อนหน้าที่ขยายตัวร้อยละ 13.3 และเมื่อขจัดผลทางฤดูกาลออก (q-o-q- SA)
พบว่า หดตัวถึงร้อยละ 8.1 เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า โดยการลงทุนภาครัฐที่แท้จริงสามารถแบ่งออกเป็น 1) การลงทุนในหมวด
ก่อสร้าง ในไตรมาสที่ 2 ปี 2559 ขยายตัวร้อยละ 15.5 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ขยายตัวชะลอลงจากไตรมาสก่อนหน้า
ทีข่ ยายตัวร้อยละ 17.2 จากการก่อสร้างรัฐบาลทีข่ ยายตัวร้อยละ 15.8 เนือ่ งจากโครงการเพือ่ การพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากร
น�้ำและระบบขนส่งทางถนนระยะเร่งด่วน ในส่วนของการก่อสร้างของรัฐวิสาหกิจขยายตัวร้อยละ 14.7 จากโครงการต่อเนื่อง ได้แก่
โครงการบ้านเอื้ออาทร โครงการก่อสร้างพัฒนาที่อยู่อาศัย ชุดที่ 1 และ 2 ของการเคหะแห่งชาติ โครงการทางด่วนขั้นที่ 3 สายเหนือ
ตอน N2 ของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย และการก่อสร้างระบบจ�ำหน่ายกระแสไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เป็นต้น และ
2) การลงทุนในหมวดเครื่องมือเครื่องจักร ในไตรมาสที่ 2 ปี 2559 หดตัวร้อยละ 3.2 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน เป็นผล
มาจากการลงทุนเครื่องจักรเครื่องมือรัฐบาลที่หดตัวร้อยละ 4.2 และเครื่องจักรเครื่องมือรัฐวิสาหกิจที่หดตัวร้อยละ 0.8 ตามล�ำดับ
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ภาพที่ 20 ประมาณการอัตราการขยายตัวของการลงทุนภาครัฐที่แท้จริงแบบปริมาณลูกโซ่

ที่มา : ส�ำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.)
* หมายเหตุ f หมายถึงประมาณการ

➥➥ ในปี 2559 การลงทุนภาครัฐทีแ่ ท้จริงแบบปริมาณลูกโซ่คาดว่าจะขยายตัวทีร่ อ้ ยละ 10.5 เมือ่ เทียบกับช่วงเดียวกัน

ปีก่อน (ช่วงคาดการณ์ที่ร้อยละ 10.2-10.8) เพิ่มขึ้นจากการคาดการณ์ครั้งก่อนหน้าที่คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 8.9 เนื่องจาก
กรอบวงเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนในปี 2559 ทีเ่ พิม่ ขึน้ จากปี 2558 และได้รบั ปัจจัยสนับสนุนจากการมาตรการกระตุน้ การลงทุน
และการใช้จ่ายของรัฐบาล และการใช้จ่ายจากเงินนอกงบประมาณที่จะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะจากโครงการลงทุนยกระดับ
โครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ด้านคมนาคมขนส่ง โครงการบริหารจัดการน�้ำและพัฒนาระบบขนส่งทางถนน ซึ่งคาดว่าจะมีโครงการ
ลงทุนที่ส�ำคัญที่จะเริ่มลงทุนได้ เช่น โครงการพัฒนาระบบรถไฟทางคู่ขนาด 1 เมตร (Meter Gauge) และโครงการก่อสร้างทางหลวง
พิเศษระหว่างเมือง (Motorway) ซึ่งเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้ภาคธุรกิจและกระตุ้นให้เกิดการลงทุนภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องกับ
โครงการรัฐได้ ทัง้ นี้ ในปีงบประมาณ 2559 รัฐบาลได้ตงั้ วงเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนจ�ำนวน 510,455 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ
18.4 ของกรอบวงเงินงบประมาณ ขยายตัวร้อยละ 38.6 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน และตั้งเป้าอัตราเบิกจ่ายรายจ่ายลงทุนไว้ที่
ร้อยละ 87.0 ทัง้ นี้ การเบิกจ่ายงบประมาณประจ�ำปีงบประมาณ 2559 ในช่วง 9 เดือนแรกของปีงบประมาณ (ตุลาคม 2558-มิถนุ ายน
2559) ในส่วนของรายจ่ายลงทุนสามารถเบิกจ่ายได้ 264,715 พันล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 35.7 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน
และคิดเป็นอัตราการเบิกจ่ายร้อยละ 51.9 ของกรอบวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจ�ำหลังโอนเปลี่ยนแปลง ในขณะที่การเบิกจ่าย
จากโครงการเงินกู้เพื่อการพัฒนาระบบบริหารจัดการน�้ำและระบบขนส่งทางถนนระยะเร่งด่วนเบิกจ่ายได้จ�ำนวน 40,597 ล้านบาท
และโครงการลงทุนโครงสร้างพืน้ ฐานของไทยทัง้ โครงการใหม่และ on going (เงินกู)้ สามารถเบิกจ่ายได้ 25,723 ล้านบาท เป็นส�ำคัญ
1.3 การส่งออกสินค้าและบริการที่แท้จริงแบบปริมาณลูกโซ่
➥➥ การส่งออกสินค้าและบริการที่แท้จริงแบบปริมาณลูกโซ่ในไตรมาสที่ 2 ปี 2559 ขยายตัวชะลอลงที่ร้อยละ 0.6

เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน ลดลงจากไตรมาสก่อนหน้าที่ขยายตัวที่ร้อยละ 4.9 และเมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้าหลังหัก
ผลทางฤดูกาลแล้วพบว่า หดตัวที่ร้อยละ 3.3 หากพิจารณาในด้านมิติสินค้าพบว่าในไตรมาสที่ 2 ปี 2559 การส่งออกสินค้าที่แท้จริง
กลับมาหดตัวอีกครั้งที่ ร้อยละ 2.5 หลังจากขยายตัวได้ในไตรมาสก่อนหน้าที่ร้อยละ 1.0 อันเป็นผลมาจากการกลับมาหดตัวอีกครั้ง
ของปริมาณการส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมที่ร้อยละ 2.0 ตามการหดตัวของปริมาณการส่งออกสินค้าอิเล็กทรอนิกส์และปริมาณ
การส่งออกสินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้า เป็นส�ำคัญ ประกอบกับการกลับมาหดตัวอีกครั้งของปริมาณการส่งออกสินค้าเกษตรกรรมเช่นกัน
ทีร่ อ้ ยละ 6.1 ตามการหดตัวของปริมาณการส่งออกผลิตภัณฑ์มนั ส�ำปะหลัง และปริมาณการส่งออกอาหารเป็นส�ำคัญ รวมถึงปริมาณ
การส่งออกสินค้าเชือ้ เพลิงทีย่ งั คงหดตัวต่อเนือ่ งในระดับสูงทีร่ อ้ ยละ 34.9 อย่างไรก็ตาม ปริมาณการส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมเกษตร
และสินค้ายานยนต์ยงั ขยายตัวได้ดตี อ่ เนือ่ งทีร่ อ้ ยละ 4.9 และ 6.1 ตามล�ำดับ ส�ำหรับการส่งออกบริการทีแ่ ท้จริงในไตรมาสที่ 2 ปี 2559
ขยายตัวดีที่ร้อยละ 12.1 ต่อเนื่องจากไตรมาสก่อนหน้าที่ขยายตัวร้อยละ 18.2 จากการขยายตัวดีของภาคการท่องเที่ยว โดยจ�ำนวน
นักท่องเที่ยวขยายตัวที่ร้อยละ 8.2 ซึ่งภาคการท่องเที่ยวเป็นปัจจัยสนับสนุนหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยในปี 2559
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ภาพที่ 21 อัตราการขยายตัวของการส่งออกสินค้าและบริการที่แท้จริง

ที่มา: ส�ำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.)
* หมายเหตุ f หมายถึงประมาณการ

➥➥ ในปี 2559 ปริมาณการส่งออกสินค้าและบริการคาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 2.7 (ช่วงคาดการณ์ทรี่ อ้ ยละ 2.4 ถึง 3.0)

ฟื้นตัวขึ้นจากปีก่อนหน้า โดยได้รับอานิสงส์จากการส่งออกบริการที่คาดว่าจะขยายตัวตามจ�ำนวนนักท่องเที่ยวที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
อย่างต่อเนือ่ ง โดยเฉพาะนักท่องเทีย่ วจีนและรัสเซียทีเ่ ติบโตดี ส่งผลให้ธรุ กิจทีเ่ กีย่ วข้องกับการท่องเทีย่ วขยายตัวดีตามไปด้วย ทัง้ ธุรกิจ
โรงแรมและภัตตาคาร ธุรกิจขนส่ง และธุรกิจค้าส่งค้าปลีก แม้วา่ การส่งออกสินค้าของไทยในปีนจี้ ะยังคงมีขอ้ จ�ำกัดในการขยายตัวจาก
ความไม่แน่นอนของการฟืน้ ตัวของเศรษฐกิจโลกและปัญหาเชิงโครงสร้างในภาคการส่งออก ทีค่ าดว่าจะส่งผลให้การส่งออกสินค้าของ
ไทยมีแนวโน้มขยายตัวต�่ำลงจากที่คาดการณ์ครั้งก่อน
1.4 การน�ำเข้าสินค้าและบริการที่แท้จริงแบบปริมาณลูกโซ่
➥➥ การน�ำเข้าสินค้าและบริการทีแ่ ท้จริงแบบปริมาณลูกโซ่ในไตรมาสที่ 2 ปี 2559 หดตัวทีร่ อ้ ยละ 2.2 เมือ่ เทียบกับ

ช่วงเดียวกันของปีกอ่ น หดตัวในอัตราชะลอลงจากไตรมาสก่อนหน้าทีห่ ดตัวร้อยละ 4.7 และเมือ่ เปรียบเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า
หลังหักผลทางฤดูกาลออกแล้วพบว่า ขยายตัวทีร่ อ้ ยละ 0.8 โดยในด้านมิตสิ นิ ค้าพบว่า ในไตรมาสที่ 2 ปี 2559 การน�ำเข้าสินค้าทีแ่ ท้จริง
หดตัวในอัตราชะลอลงที่ร้อยละ 2.7 จากไตรมาสก่อนหน้าที่หดตัวร้อยละ 7.1 ซึ่งการหดตัวในอัตราชะลอลงของการน�ำเข้าสินค้า
ที่แท้จริงในไตรมาสที่ 2 ปี 2559 เนื่องมาจากปริมาณการน�ำเข้าสินค้าวัตถุดิบหดตัวในอัตราชะลอลงที่ร้อยละ 1.5 จากไตรมาสก่อน
หน้าที่หดตัวในระดับสูงที่ร้อยละ 12.5 รวมถึงปริมาณการน�ำเข้าสินค้าอุปโภคบริโภคและสินค้ายานยนต์ยังคงขยายตัวได้ดีที่ร้อยละ
3.4 และ 7.9 ตามล�ำดับ อย่างไรก็ตาม ปริมาณการน�ำเข้าสินค้าเชื้อเพลิงและสินค้าทุนยังคงหดตัวต่อเนื่องที่ร้อยละ 7.9 และ 11.6
ตามล�ำดับ ส�ำหรับการน�ำเข้าบริการที่แท้จริงในไตรมาสที่ 2 ปี 2559 หดตัวเป็นครั้งแรกในรอบ 4 ไตรมาสที่ร้อยละ 0.7 จากไตรมาส
ก่อนหน้าที่ขยายตัวร้อยละ 3.9
ภาพที่ 22 อัตราการขยายตัวของการน�ำเข้าสินค้าและบริการที่แท้จริง

ที่มา : ส�ำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.)
* หมายเหตุ f หมายถึงประมาณการ
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➥➥ ในปี 2559 ปริมาณการน�ำเข้าสินค้าและบริการคาดว่าจะหดตัวร้อยละ 1.4 (ช่วงคาดการณ์ทรี่ อ้ ยละ -1.7 ถึง -1.1)

ตามการลดลงของปริมาณการน�ำเข้าสินค้าวัตถุดบิ และสินค้าขัน้ กลาง รวมถึงการลดลงของปริมาณการน�ำเข้าสินค้าทุน ตามการลงทุน
ในหมวดเครื่องมือเครื่องจักรที่มีแนวโน้มหดตัว

2. ด้านการค้าระหว่างประเทศ
2.1 มูลค่าส่งออกสินค้าในรูปดอลลาร์สหรัฐ
➥➥ มูลค่าส่งออกสินค้าในรูปดอลลาร์สหรัฐ1 ของไตรมาสที่ 2 ของปี 2559 อยูท
่ ี่ 51.0 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ คิดเป็น

การหดตัวร้อยละ -3.1 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ซึ่งมีสาเหตุหลักจากเศรษฐกิจโลกที่ฟื้นตัวอย่างเชื่องช้า รวมถึงราคา
สินค้าเกษตร และราคาน�ำ้ มันทีย่ งั ตกต�ำ่ ทัว่ โลก ทัง้ นี้ เมือ่ พิจารณามูลค่าการส่งออกตามระบบกรมศุลกากร พบว่า ทองค�ำ อัญมณีและ
เครื่องประดับ ยานพาหนะ และสินค้าอุตสาหกรรมการเกษตร เป็นสินค้าหลักที่สามารถขยายตัวได้ดีในไตรมาสที่ 2 ของปีนี้ ซึ่งมี
การขยายตัวร้อยละ 113.6 33.1 6.8 และ 4.5 ตามล�ำดับ ขณะที่สินค้าในหมวดอื่น ได้แก่ สินค้าเกษตร เครื่องใช้ไฟฟ้า และเชื้อเพลิง
ต่างหดตัวในไตรมาสที่ 2 ของปีทั้งสิ้น โดยเฉพาะการส่งออกมันส�ำปะหลัง ข้าว ยางพารา และน�้ำตาล ที่มีการหดตัวถึงร้อยละ 31.1
13.2 13.0 และ 12.1 ตามล�ำดับ เนื่องจากเศรษฐกิจโลกที่ยังคงชะลอตัว โดยเฉพาะจีน ซึ่งเป็นคู่ค้ารายส�ำคัญ กอปรกับการที่ประเทศ
คู่ค้ามีปริมาณสินค้าอยู่ในสต็อกเป็นจ�ำนวนมาก ท�ำให้ความต้องการน�ำเข้าของประเทศคู่ค้าลดลงโดยเฉพาะยางพารา มันส�ำปะหลัง
จึงท�ำให้ปริมาณการส่งออกสินค้าเหล่านี้ของไทยลดลง
ส่วนการส่งออกรายประเทศพบว่า ตลาดหลักที่ช่วยพยุงการส่งออกของไทยในไตรมาสที่ 2 ของปี 2559 คือ สหรัฐฯ
ทวีปออสเตรเลีย ฟิลิปปินส์ ที่มีการขยายตัวร้อยละ 0.6 12.4 และ 13.5 ตามล�ำดับ สินค้าที่ส่งออกได้ดีไปยังตลาดดังกล่าว คือ
เครื่องคอมพิวเตอร์และส่วนประกอบ เครื่องปรับอากาศ และข้าวโพด อย่างไรก็ดี การส่งออกไปยังประเทศจีน ญี่ปุ่น สหภาพยุโรป
และอาเซียน-52 ในไตรมาสที่ 2 ของปี 2559 มีการหดตัวถึงร้อยละ 10.3 7.5 1.0 และ 38.0 จากการชะลอตัวของเศรษฐกิจประเทศ
คู่ค้าเป็นส�ำคัญ รวมถึงการหดตัวของการส่งออกสินค้าเกี่ยวเนื่องกับน�้ำมันที่มีปัญหาราคาตกต�่ำทั่วโลก ขณะที่การส่งออกไปยัง
กลุ่มประเทศอินโดจีน-43 หรือ CLMV ซึ่งเป็นตลาดที่ไทยมีสัดส่วนการส่งออกถึงร้อยละ 10.4 ของมูลค่าการส่งออกของไทยทั้งหมด
มีการหดตัวร้อยละ 3.5 ซึ่งหากพิจารณาลงรายละเอียด พบว่าการส่งออกไปยัง กัมพูชา ลาว และ เมียนมาร์ มีการหดตัวร้อยละ 9.5
2.1 และ 2.3 ตามล�ำดับ ส�ำหรับเวียดนามหดตัวเล็กน้อยที่ร้อยละ 0.1 สินค้าที่ส่งออกได้ดีไปยังตลาด CLMV คือ น�้ำมันส�ำเร็จรูป
รถยนต์และส่วนประกอบ เหล็กและเหล็กกล้า เครื่องปรับอากาศ และเม็ดพลาสติก
ภาพที่ 23 ประมาณการอัตราการขยายตัวของมูลค่าส่งออกสินค้าในรูปดอลลาร์สหรัฐ

ที่มา : ส�ำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.)
* หมายเหตุ f หมายถึงประมาณการ
มูลค่าการส่งออกตามระบบดุลการช�ำระเงิน (รายงานโดยธนาคารแห่งประเทศไทย)
อาเซียน-5 ประกอบด้วยประเทศอินโดนีเซีย มาเลเซีย บรูไน ฟิลิปปินส์ และสิงคโปร์
3
CLMV หมายถึงประเทศกัมพูชา ลาว เมียนมาร์ และเวียดนาม
1
2
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➥➥ ในปี 2559 สศค. คาดว่ามูลค่าส่งออกสินค้าในรูปดอลลาร์สหรัฐจะหดตัวร้อยละ 1.9 (โดยมีชว่ งคาดการณ์ทรี่ อ้ ยละ

-2.2 ถึง -1.6) ดีขึ้นกว่าปี 2558 จากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจสหรัฐฯ และการส่งออกไปยังทวีปออสเตรเลีย เป็นส�ำคัญ อย่างไรก็ดี
คาดว่าเศรษฐกิจสหภาพยุโรปและจีน ซึ่งเป็นตลาดหลักส�ำคัญของไทย จะยังคงมีทิศทางชะลอตัว จึงเป็นแรงกดดันต่อการส่งออก
สินค้าของไทยให้ไม่สามารถขยายตัวได้ดีมากนัก นอกจากนี้ แนวโน้มราคาสินค้าโภคภัณฑ์ และราคาน�้ำมันดิบที่คาดว่าจะทรงตัว
อยู่ในระดับต�ำ่ จะเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่กดดันมูลค่าการส่งออกสินค้าของไทยในปี 2559 นี้
2.2 มูลค่าน�ำเข้าสินค้าในรูปดอลลาร์สหรัฐ
➥➥ มูลค่าน�ำเข้าสินค้าในรูปดอลลาร์สหรัฐ4 ของไตรมาสที่ 2 ของปี 2559 อยูท
่ ี่ 41.3 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ คิดเป็น

การหดตัวร้อยละ 7.8 ทั้งนี้ หากพิจารณามูลค่าการน�ำเข้าตามระบบกรมศุลกากร พบว่ามีสาเหตุหลักจากการหดตัวของการน�ำเข้า
สินค้าสินค้าทุน สินค้าเชื้อเพลิง และวัตถุดิบ ซึ่งมีการหดตัวร้อยละ 11.1 30.2 และ 2.7 ตามล�ำดับ ขณะที่การน�ำเข้าสินค้าอุปโภค
บริโภคมีการขยายตัวที่ร้อยละ 3.1 อย่างไรก็ดี หากพิจารณาลงรายละเอียด จะพบว่าการน�ำเข้าทองค�ำกลับขยายตัวในไตรมาส 2
ของปี 2559 ที่ร้อยละ 9.3 ส่งผลให้การน�ำเข้าวัตถุดิบหักทองหดตัวลดลงร้อยละ 3.2 และการน�ำเข้ารวมหักทองค�ำหดตัวร้อยละ 8.8
		 การหดตัวของการน�ำเข้าในไตรมาสที่ 2 ของปี 2559 ที่ผ่านมานั้น เกิดจากการหดตัวด้านการส่งออกของไทย
ท�ำให้การน�ำเข้าสินค้าวัตถุดิบมีการหดตัว ส่วนการลงทุนในประเทศก็มีทิศทางชะลอตัว ส่งผลให้การน�ำเข้าสินค้าทุนมีการหดตัว
เช่นเดียวกัน ขณะที่การหดตัวของสินค้าเชื้อเพลิงเกิดจากการลดลงของราคาน�้ำมันดิบในตลาดโลกเป็นหลัก
ภาพที่ 24 ประมาณการอัตราการขยายตัวของมูลค่าน�ำเข้าสินค้าในรูปดอลลาร์สหรัฐ

ที่มา : ส�ำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.)
* หมายเหตุ f หมายถึงประมาณการ

➥➥ ในปี 2559 สศค. คาดว่ามูลค่าน�ำเข้าสินค้าในรูปดอลลาร์สหรัฐจะหดตัวที่ร้อยละ 6.1 (โดยมีช่วงคาดการณ์ที่

ร้อยละ -6.4 ถึง -5.8) หดตัวในอัตราชะลอลงจากปี 2558 โดยมีสาเหตุหลักจากการขยายตัวของการน�ำเข้าสินค้าอุปโภคบริโภค
เนื่องจากในปี 2559 คาดว่า ภาวะอุปสงค์ในประเทศที่จะขยายตัวได้ดีขึ้นจากปีก่อนหน้า จะส่งผลให้การน�ำเข้าสินค้าอุปโภคบริโภค
มีการขยายตัว ประกอบกับการลงทุนภาครัฐและภาคเอกชนที่คาดว่าจะขยายตัวดีขึ้นจากปีก่อนจะเป็นปัจจัยสนับสนุนต่อการน�ำเข้า
สินค้าทุน ขณะที่การน�ำเข้าสินค้าวัตถุดิบคาดว่าจะมีการหดตัวเล็กน้อยตามภาคการส่งออก ส่วนมูลค่าการน�ำเข้าสินค้าเชื้อเพลิงนั้น
อาจมีการหดตัวจากแนวโน้มราคาน�้ำมันดิบเฉลี่ยทั้งปีที่คาดว่าจะอยู่ในระดับต�่ำกว่าปีก่อนหน้า
4

มูลค่าการน�ำเข้าตามระบบดุลการช�ำระเงิน (รายงานโดยธนาคารแห่งประเทศไทย)
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2.3 ดุลการค้า5
➥➥ ดุลการค้าของปี 2559 คาดว่าจะเกินดุล 41.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ (โดยมีช่วงคาดการณ์ร้อยละ 40.8-41.4

พันล้านดอลลาร์สหรัฐ) เพิ่มขึ้นจากปี 2558 ที่เกินดุล 34.6 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ อันเนื่องมาจากมูลค่าการส่งออกมากกว่ามูลค่า
การน�ำเข้า
ภาพที่ 25 ประมาณการดุลการค้า

ที่มา : ส�ำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.)

3. ด้านเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ
3.1 ดุลบัญชีเดินสะพัด
➥➥ ดุลบัญชีเดินสะพัดในช่วงไตรมาสที่ 2 ปี 2559 เกินดุลทั้งสิ้น 8.4 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ เกินดุลลดลงจาก

ไตรมาสก่อนทีเ่ กินดุลถึง 16.6 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยดุลการค้าเกินดุล 9.7 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ลดลงจากไตรมาสก่อนทีเ่ กินดุล
13.3 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ จากมูลค่าส่งออกที่กลับมาหดตัว โดยเฉพาะจากการส่งออกสินค้าเกษตรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง
ขณะที่มูลค่าการน�ำเข้ายังคงอยู่ในระดับต�่ำจากแนวโน้มราคาน�้ำมันที่ทรงตัวในระดับต�่ำต่อเนื่องและการปิดซ่อมโรงกลั่นถึง 2 เดือน
ในไตรมาสดังกล่าว ด้านดุลบริการ รายได้ และเงินโอนตามระบบดุลการช�ำระเงินกลับมาขาดดุลที่ 1.4 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ จาก
ไตรมาสก่อนที่เกินดุล 3.3 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ จากการส่งกลับก�ำไรและเงินปันผลตามฤดูกาล
ภาพที่ 26 ประมาณการดุลบัญชีเดินสะพัด

ที่มา : ธปท. รวบรวมและคาดการณ์โดย สศค.
5
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ดุลการค้าตามระบบดุลการช�ำระเงิน (รายงานโดยธนาคารแห่งประเทศไทย)

➥➥ ในปี 2559 คาดว่าดุลบัญชีเดินสะพัดจะเกินดุล 40.9 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือคิดเป็นร้อยละ 10.3 ของ GDP

(โดยมีช่วงคาดการณ์ที่ 40.6 ถึง 41.2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณร้อยละ 10.0 ถึง 10.6 ของ GDP) เกินดุลเพิ่มขึ้น
จากปีก่อนที่เกินดุล 32.0 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยคาดว่าดุลการค้าตามระบบดุลการช�ำระเงินจะเกินดุลทั้งสิ้น 41.5 พันล้าน
ดอลลาร์สหรัฐ เนื่องจากมูลค่าการส่งออกที่คาดว่าจะหดตัวในอัตราชะลอลงสอดคล้องกับแนวโน้มราคาสินค้าส่งออกที่ปรับตัว
เพิม่ ขึน้ ขณะทีด่ ลุ บริการ รายได้ และเงินโอนคาดว่าจะขาดดุลเพียง 0.6 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ลดลงจากปีกอ่ นทีข่ าดดุล 2.6 พันล้าน
ดอลลาร์สหรัฐ โดยคาดว่าจะมีเงินโอนไปยังต่างประเทศเพิม่ ขึน้ จากการส่งกลับก�ำไรและเงินปันผลกลับไปยังต่างประเทศตามการฟืน้ ตัว
ของเศรษฐกิจไทย ขณะที่คาดว่ารายได้สุทธิจากการท่องเที่ยวจะเพิ่มขึ้นเช่นกัน
3.2 อัตราเงินเฟ้อ
➥➥ จากสถานการณ์ล่าสุดในช่วง 7 เดือนแรกของปี 2559 อัตราเงินเฟ้อทั่วไปอยู่ที่ร้อยละ -0.1 โดยการติดลบของ

อัตราเงินเฟ้อเกิดจากการลดลงของราคาน�้ำมันขายปลีกในประเทศเป็นหลัก รวมถึงราคาค่าไฟฟ้าที่ปรับตัวลดลงตามราคาน�้ำมัน
ดิบในตลาดโลก ขณะที่ราคาอาหารส�ำเร็จรูปทั้งที่บริโภคในบ้านและนอกบ้าน พบว่ายังคงมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า ทั้งนี้
หากขจัดผลของราคาอาหารสดและราคาพลังงานออก พบว่าอัตราเงินเฟ้อพืน้ ฐานยังคงเป็นบวกทีร่ อ้ ยละ 0.7 ในช่วง 7 เดือนแรกของปี

ภาพที่ 27 ประมาณการอัตราเงินเฟ้อทั่วไป

ที่มา : สศค.

➥➥ ส�ำหรับปี 2559 คาดว่าอัตราเงินเฟ้อทัว่ ไป จะอยูท
่ รี่ อ้ ยละ 0.6 (โดยมีชว่ งคาดการณ์ทรี่ อ้ ยละ 0.3 ถึง 0.9) เพิม่ ขึน้

จากปีก่อนหน้าที่อัตราเงินเฟ้อติดลบ โดยคาดว่าสินค้าในหมวดที่ไม่ใช่พลังงาน จะมีการปรับราคาเพิ่มขึ้นตามแนวโน้มการฟื้นตัว
อย่างค่อยเป็นค่อยไปตามอุปสงค์ในประเทศ อย่างไรก็ดี ราคาสินค้าในหมวดพลังงานคาดว่าจะมีการปรับตัวลดลงต่อเนื่องจากปี
ก่อนหน้าตามสมมติฐานการลดลงของราคาน�้ำมันดิบ ซึ่งจะส่งผลท�ำให้ราคาน�้ำมันขายปลีกในประเทศมีการปรับตัวลดลง นอกจากนี้
การลดลงของราคาน�้ำมันยังอาจส่งผลทางอ้อมต่อราคาสินค้าอื่นๆ ให้มีการปรับลดลงได้อีกด้วย อาทิ ราคาค่าไฟฟ้า และราคา
ค่าโดยสาร เป็นต้น
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ภาคการคลัง
รายงานสรุปสถานการณ์ด้านการคลังในช่วง 9 เดือนแรก
ปีงบประมาณ 2559 (ตุลาคม 2558-มิถุนายน 2559)
บทสรุปผู้บริหาร
ปีงบประมาณ 2559 รัฐบาลจัดท�ำงบประมาณแบบขาดดุล (Expansionary Fiscal Policy) โดยจัดท�ำงบประมาณ
แบบขาดดุลจ�ำนวน 250,000 ล้านบาท และได้มกี ารจัดท�ำงบประมาณรายจ่ายเพิม่ เติมประจ�ำปีงบประมาณ 2559 อีกจ�ำนวน 56,000
ล้านบาท รวมเป็นวงเงินงบประมาณทัง้ สิน้ 2,776,000.0 ล้านบาท นอกจากนี้ การเบิกจ่ายเงินกูเ้ พือ่ ฟืน้ ฟูเศรษฐกิจและพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน (Development Policy Loan : DPL) และโครงการเงินกู้เพื่อการพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรน�้ำและระบบขนส่ง
ทางถนนระยะเร่งด่วน เพื่อเป็นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ
❍❍

     การจัดท�ำงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจ�ำปีงบประมาณ 2559
❍❍ ในช่วง 9 เดือนแรกปีงบประมาณ 2559 (ตุลาคม 2558-มิถุนายน 2559) รัฐบาลสามารถจัดเก็บรายได้สุทธิ
หลังหักการจัดสรร อปท. ได้ 1,793,590 ล้านบาท สูงกว่าประมาณการ 78,456 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 4.6 และสูงกว่า
ช่วงเดียวกันของปีกอ่ นร้อยละ 10.0 ต่อปี ส�ำหรับการเบิกจ่ายงบประมาณเท่ากับ 2,248,650 ล้านบาท สูงกว่าช่วงเดียวกันของปีกอ่ น
หน้า 217,362 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 10.7 ต่อปีโดยรายจ่ายปีปัจจุบันเบิกจ่ายได้จ�ำนวน 2,050,624 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ
10.6 ต่อปี หรือคิดเป็นอัตราเบิกจ่ายร้อยละ 73.9 ของกรอบวงเงินงบประมาณ (2,776,000 ล้านบาท) ทั้งนี้ ดุลเงินงบประมาณ
ขาดดุลจ�ำนวน 441,501 ล้านบาท
❍❍ หนี้สาธารณะคงค้าง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559 มีจ�ำนวน 5,924,055.53 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 42.75
ของ GDP และเมื่อเปรียบเทียบกับเดือนก่อนหน้า หนี้สาธารณะลดลงสุทธิ 53,297.80 ล้านบาท โดยเป็น (1) หนี้ของรัฐบาลจ�ำนวน
4,373,288.14 ล้านบาท (2) หนี้รัฐวิสาหกิจที่ไม่เป็นสถาบันการเงินจ�ำนวน 1,021,940.40 ล้านบาท (3) หนี้รัฐวิสาหกิจที่เป็นสถาบัน
การเงิน (รัฐบาลค�้ำประกัน) จ�ำนวน 517,517.92 ล้านบาท และ (4) หนี้หน่วยงานอื่นของรัฐจ�ำนวน 11,309.07 ล้านบาท ตามล�ำดับ
ทั้งนี้ หนี้สาธารณะคงค้างยังอยู่ภายใต้กรอบความยั่งยืนทางการคลังที่ไม่เกินร้อยละ 60.0 ของ GDP

ผลการด�ำเนินนโยบายการคลังในช่วงครึ่งแรกปีงบประมาณ 2559
(ตุลาคม 2558-มิถุนายน 2559)
1. ผลการจัดเก็บรายได้รัฐบาล
ผลการจัดเก็บรายได้รัฐบาลในช่วง 9 เดือนแรกปีงบประมาณ 2559 (ตุลาคม 2558-มิถุนายน 2559) รัฐบาลสามารถจัดเก็บ
รายได้สุทธิหลังหักการจัดสรร อปท. ได้ 1,793,590 ล้านบาท สูงกว่าประมาณการ 78,456 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 4.6 และ
สูงกว่าช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 10.0 ต่อปี โดยเป็นผลของการน�ำส่งรายได้จากการประมูลใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ย่าน
900 และ 1,800 MHz (4G) เป็นส�ำคัญ จ�ำนวน 48,242 ล้านบาท ประกอบกับการน�ำส่งรายได้ของรัฐวิสาหกิจ และการจัดเก็บภาษี
เงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีสรรพสามิตรถยนต์ และภาษีเบียร์ ที่สูงกว่าประมาณการ ร้อยละ 13.1 3.1 8.7 และ 9.3 ตามล�ำดับ ทั้งนี้
ผลการจัดเก็บรายได้ตามหน่วยงานจัดเก็บสรุปได้ ดังนี้
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กรมสรรพากร
กรมสรรพากรจัดเก็บรายได้รวมทั้งสิ้น 1,263,883 ล้านบาท ต�่ำกว่าประมาณการ 92,191 ล้านบาท หรือร้อยละ 6.8 และ
สูงกว่าช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 1.0 ต่อปี โดยภาษีที่จัดเก็บได้ต�่ำกว่าเป้าหมายที่ส�ำคัญ ได้แก่ (1) ภาษีมูลค่าเพิ่ม จัดเก็บได้
40,517 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.1 ต่อปี และจัดเก็บได้ต�่ำกว่าประมาณการ 40,517 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ -7.0 เป็นผล
จากการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มที่จัดเก็บจากการน�ำเข้าต�่ำกว่าประมาณการ 33,227 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ -14.1 เนื่องจาก
มูลค่าการน�ำเข้าที่ลดลงจากราคาน�้ำมันดิบที่ลดลงในช่วงที่ผ่านมา ขณะที่ภาษีมูลค่าเพิ่มจากการบริโภคในประเทศจัดเก็บได้ต�่ำกว่า
ประมาณการ 7,290 ล้านบาท หรือร้อยละ -2.1 แต่เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.2 ต่อปี (2) ภาษีเงินได้ปิโตรเลียม จัดเก็บได้ 40,401 ล้านบาท
ลดลงร้อยละ -44.8 ต่อปี แต่จัดเก็บได้ต�่ำกว่าประมาณการ 40,401 ล้านบาท หรือร้อยละ -47.9 เนื่องจากราคาน�้ำมันดิบและ
ก๊าซธรรมชาติ (เหลว) ลดลง ส่งผลต่อผู้ประกอบการมีก�ำไรเพื่อช�ำระภาษีลดลง อย่างไรก็ดี ยังมีภาษีที่จัดเก็บได้สูงกว่าประมาณการ
ได้แก่ ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจัดเก็บได้ 7,616 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.9 ต่อปี และสูงกว่าประมาณการร้อยละ 3.1 จากภาษี
หัก ณ ที่จ่ายจากภาคเอกชนจากเงินเดือน (ภ.ง.ด. 1) และอสังหาริมทรัพย์ จัดเก็บได้สูงกว่าประมาณการ เนื่องจากการขยายตัวของ
ฐานเงินเดือนที่สูงกว่าประมาณการ และผลจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจภาคอสังหาริมทรัพย์ของรัฐบาลที่ผ่านมา
กรมสรรพสามิต
กรมสรรพสามิตจัดเก็บรายได้รวมได้ทั้งสิ้น 392,111 ล้านบาท และสูงกว่าประมาณการ 17,647 ล้านบาท หรือร้อยละ 4.7
และสูงกว่าช่วงเดียวกันของปีก่อน ที่ร้อยละ 18.2 ต่อปี โดยเป็นผลจากการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตรถยนต์จัดเก็บได้สูงกว่าประมาณ
การ 6,091 ล้านบาท หรือร้อยละ 8.7 และเพิ่มขึ้นร้อยละ 23.6 ต่อปี จากภาษีสรรพสามิตรถยนต์เฉลี่ยต่อคันเพิ่มขึ้นจากการปรับ
โครงสร้างอัตราภาษีสรรพสามิตรถยนต์ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559 เป็นต้นไป ภาษีเบียร์จัดเก็บได้สูงกว่าประมาณการ 5,755
ล้านบาท หรือร้อยละ 9.3 และเพิ่มขึ้นร้อยละ 8.8 ต่อปี และภาษีน�้ำมันจัดเก็บได้สูงกว่าประมาณการ 4,902 ล้านบาท หรือร้อยละ
3.9 และเพิ่มขึ้นร้อยละ 41.3 ต่อปี เนื่องจากมีการปรับขึ้นอัตราภาษีน�้ำมันดีเซลและเบนซินจากลิตรละ 4.95 และ 5.60 บาท เป็น
ลิตรละ 5.35 และ 6.0 บาท ตามล�ำดับ ตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม 2559
กรมศุลกากร
กรมศุลกากรจัดเก็บรายได้รวมได้ทั้งสิ้น 84,973 ล้านบาทต�่ำกว่าประมาณการ 5,027 ล้านบาท หรือร้อยละ -5.6 และต�่ำกว่า
ช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ -1.5 ต่อปี เนื่องจากได้รับผลกระทบของการปรับโครงสร้างอัตราภาษีศุลกากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิต และมูลค่าการน�ำเข้าที่ยังคงหดตัว
รัฐวิสาหกิจ
รัฐวิสาหกิจน�ำส่งรายได้รวมได้ทั้งสิ้น 102,385 ล้านบาท สูงกว่าประมาณการ 11,874 ล้านบาท หรือร้อยละ 13.1 แต่ต�่ำกว่า
ช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ -7.7 ต่อปี ทั้งนี้ รัฐวิสาหกิจที่น�ำส่งรายได้สูงกว่าประมาณการ ได้แก่ ส�ำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธนาคารออมสิน การประปานครหลวง และกองทุนรวมวายุภักษ์ เป็นส�ำคัญ
หน่วยงานอื่น
หน่วยงานอื่นจัดเก็บรายได้รวมได้ทั้งสิ้น 242,922 ล้านบาท สูงกว่าประมาณการ 127,346 ล้านบาท หรือร้อยละ 110.2 และ
สูงกว่าช่วงเดียวกันของปีก่อน ร้อยละ 74.7 ต่อปี เนื่องจากการน�ำส่งรายได้จากการประมูลใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ย่าน 900 และ
1,800 MHz (4G) จ�ำนวน 48,242 ล้านบาท การรับรู้เงินส่วนเกินจากการจ�ำหน่ายพันธบัตรเป็นรายได้จ�ำนวน 38,996 ล้านบาท
การช�ำระภาษีการพนันในส่วนของสลากพิเศษแบบเลขท้าย 3 ตัว และ 2 ตัว ของส�ำนักงานงานสลากกินแบ่งรัฐบาลจ�ำนวน 11,982
ล้านบาท และการน�ำส่งเงินสภาพคล่องส่วนเกินของกองทุนหมุนเวียน 10,634 ล้านบาท ตามล�ำดับ

ประมาณการเศรษฐกิจไทย
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ตารางที่ 1 ผลการจัดเก็บรายได้รัฐบาลสุทธิในช่วงครึ่งแรกปีงบประมาณ 2559 (ตุลาคม 2558-มิถุนายน 2559)
9 เดือนแรกปีงบประมาณ 2559
(ต.ค. 58-มิ.ย. 59)

เปลี่ยนแปลง
ร้อยละต่อปี

(หน่วย : ล้านบาท)

ประมาณการตามเอกสารงบประมาณ
จ�ำนวน

เปลี่ยนแปลง
ร้อยละต่อปี

1. กรมสรรพากร
1,263,883
1.0
1,356,074
-6.8
2. กรมสรรพสามิต
392,111
18.2
374,464
4.7
3. กรมศุลกากร
84,973
-1.5
90,000
-5.6
รวมรายได้ 3 กรมจัดเก็บ
1,740,967
4.3
1,820,538
-4.4
4. รัฐวิสาหกิจ
102,385
-7.7
90,511
13.1
5. หน่วยงานอื่น
242,922
74.7
115,576
110.2
รวมรายได้จัดเก็บ (Gross)
2,086,274
8.7
2,026,625
2.9
หัก		
241,739
0.8
258,291
-6.4
รวมรายได้สุทธิ (Net)
1,844,535
9.8
1,768,334
4.3
หักเงินจัดสรรจาก VAT ให้ อปท.
1,793,590
10.0
1,715,134
4.6
ตาม พรบ.ก�ำหนดแผนฯ
รวมรายได้สุทธิหลังหักการจัดสรร อปท.				
ที่มา : ส�ำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง

2. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณในช่วง 9 เดือนแรกปีงบประมาณ 2559 (ตุลาคม 2558-มิถุนายน 2559)
การเบิกจ่ายงบประมาณรวมในช่วง 9 เดือนแรกปีงบประมาณ 2559 เท่ากับ 2,248,650 ล้านบาท สูงกว่าช่วงเดียวกันของ
ปีก่อนหน้า 217,362 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 10.7 ต่อปี โดยรายจ่ายปีปัจจุบันเบิกจ่ายได้จ�ำนวน 2,050,624 ล้านบาท เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 10.6 ต่อปี หรือคิดเป็นอัตราเบิกจ่ายร้อยละ 73.9 ของกรอบวงเงินงบประมาณ (2,776,000 ล้านบาท)
ทั้งนี้ รายจ่ายปีปัจจุบันจ�ำนวน 2,050,624 ล้านบาท ประกอบด้วย (1) รายจ่ายประจ�ำ 1,785,909 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ
7.7 ต่อปี หรือคิดเป็นอัตราการเบิกจ่ายร้อยละ 78.8 ของกรอบวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจ�ำหลังโอนเปลี่ยนแปลง (2,265,545
ล้านบาท) และ (2) รายจ่ายลงทุน 264,715 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 11.4 ต่อปี หรือคิดเป็นอัตราการเบิกจ่ายร้อยละ 51.9 ของ
กรอบวงเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนหลังโอนเปลี่ยนแปลง (510,45 ล้านบาท) โดยในปีงบประมาณ 2559 มีรายจ่ายที่ส�ำคัญ ได้แก่
เงินอุดหนุนของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 199,720 ล้านบาท และเงินอุดหนุนของกระทรวงศึกษาธิการ 141,754 ล้านบาท
เป็นต้น ส�ำหรับการเบิกจ่ายงบประมาณเหลื่อมปีเบิกจ่ายได้ 198,026 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 11.4 ต่อปี
ตารางที่ 2 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณในช่วงครึ่งแรกปีงบประมาณ 2559 (ตุลาคม 2558-มิถุนายน 2559)
			
ประเภทรายจ่าย                     วงเงิน
1. รายจ่ายปีปัจจุบัน
1.1 รายจ่ายประจ�ำ	
1.2 รายจ่ายลงทุน
2. รายจ่ายจากงบประมาณปีก่อน
3. รายจ่ายรวม (1+2)

2,776,000
2,265,545
510,455
307,851
3,083,851

ที่มา : กรมบัญชีกลาง และส�ำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
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  ปีงบประมาณ

(หน่วย : ล้านบาท)

        

2559
(ต.ค. 58-มิ.ย. 59)

เปลี่ยนแปลง
ร้อยละต่อปี

อัตราการเบิกจ่าย

2,050,624
1,785,909
264,715
198,026
2,248,650

10.6
7.7
35.7
11.4
10.7

73.9
78.8
51.9
64.3
72.9

นอกจากนี้ รัฐบาลได้มีการเบิกจ่ายเงินกู้นอกงบประมาณ ได้แก่ (1) การเบิกจ่ายเงินกู้ภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง
2555 ตั้งแต่เริ่มโครงการ (ตุลาคม 2552) จนถึงสิ้นเดือนมิถุนายน 2559 มีการเบิกจ่ายรวมทั้งสิ้น 346,972 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ
99.4 ของวงเงิน 348,940 ล้านบาท (2) การเบิกจ่ายเงินกู้เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (DPL) ตั้งแต่เริ่มโครงการ
(เดือนเมษายน 2554) จนถึงสิ้นเดือนมิถุนายน 2559 มีจ�ำนวน 35,004 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 89.1 ของวงเงิน 39,285 ล้านบาท
(3) การเบิกจ่ายเงินกูภ้ ายใต้พระราชก�ำหนดให้อำ� นาจกระทรวงการคลังกูเ้ งินเพือ่ วางระบบบริหารจัดการน�ำ้ และสร้างอนาคตประเทศ
พ.ศ. 2555 ตั้งแต่เริ่มโครงการ (กุมภาพันธ์ 2555) จนถึงสิ้นเดือนมิถุนายน 2559 มีการเบิกจ่ายรวมทั้งสิ้น 24,118 ล้านบาท คิดเป็น
ร้อยละ 6.9 ของกรอบวงเงิน 350,000 ล้านบาท (ทั้งนี้ พรก. บริหารจัดการน�้ำวงเงินจ�ำนวน 350.0 พันล้านบาท คณะรัฐมนตรีได้มีมติ
ให้ยกเลิกการด�ำเนินการแล้วเมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2558) และ (4) โครงการเงินกู้เพื่อการพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากร
น�้ำและระบบขนส่งทางถนนระยะเร่งด่วน มีการเบิกจ่ายทั้งสิ้น 53,894 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 68.8 ของวงเงิน 78,295 ล้านบาท
ตารางที่ 3 ผลการเบิกจ่ายเงินกู้นอกงบประมาณ

โครงการ

(หน่วย : ล้านบาท)

ตั้งแต่เริ่มโครงการ ร้อยละของ
วงเงิน
2553
2554
2555
2556
2557
2558
จนถึงสิ้นเดือน วงเงินที่ได้รับ
ที่ได้รับอนุมัติ
อนุมัติ
มิ.ย. 59

1. โครงการภายใต้แผน 348,940 234,369 61,391 24,420 7,509 4,597 13,232
ปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง
2. เงินกู้เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจ
286 7,382 14,998 6,646 4,184
และพั ฒ นาโครงสร้ า ง 39,285
พื้นฐาน (DPL)
3. เงินกูภ้ ายใต้ พรก. บริหาร
350,000
- 1,762 13,740 6,793 1,588
จัดการน�้ำฯ
4. โครงการเงินกู้เพื่อการ
พั ฒ นาระบบบริ ห าร
- 13,297
จั ด การทรั พ ยากรน�้ ำ 78,295
และระบบขนส่ ง ทาง
ถนนระยะเร่งด่วน

346,972

99.4

35,004

89.1

24,118

6.9

53,894

68.8

ที่มา : กรมบัญชีกลาง และส�ำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง

กล่าวโดยสรุปในช่วง 9 เดือนแรกปีงบประมาณ 2559 รัฐบาลมีการเบิกจ่ายเม็ดเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจทั้งสิ้น 2,292,436
ล้านบาท ซึ่งแบ่งออกเป็น (1) งบประมาณรายจ่ายประจ�ำปีงบประมาณ 2559 จ�ำนวน 2,050,624 ล้านบาท (2) รายจ่ายจาก
งบประมาณปีก่อนจ�ำนวน 198,026 ล้านบาท (3) การเบิกจ่ายเงินกู้นอกงบประมาณ จ�ำนวน 455,348 ล้านบาท
3. ฐานะการคลังในช่วงไตรมาสแรกปีงบประมาณ 2559 (ตุลาคม 2558-มิถุนายน 2559)
ฐานะการคลังในช่วง 9 เดือนแรกปีงบประมาณ 2559 รัฐบาลมีรายได้น�ำส่งคลังทั้งสิ้นจ�ำนวน 1,807,149 ล้านบาท และ
มีการเบิกจ่ายงบประมาณรวมทั้งสิ้น 2,248,650 ล้านบาท ส่งผลให้ดุลเงินงบประมาณขาดดุลจ� ำนวน 441,501 ล้านบาท และ
เมื่อรวมกับดุลเงินนอกงบประมาณที่ขาดดุล 124,412 ล้านบาท ท�ำให้ดุลเงินสดก่อนกู้ขาดดุลจ�ำนวน 565,913 ล้านบาท ทั้งนี้
รัฐบาลได้บริหารเงินสดให้สอดคล้องกับความต้องการใช้เงินโดยชดเชยการขาดดุลด้วยการกู้เงินจ�ำนวน 375,180 ล้านบาท ส่งผลให้
ดุลเงินสด (หลังการกู้เงินเพื่อชดเชยการขาดดุล) ขาดดุลจ�ำนวน 190,733 ล้านบาท และส่งผลให้เงินคงคลัง ณ สิ้นเดือนมิถุนายน
2559 มีจ�ำนวน 235,449 ล้านบาท
ประมาณการเศรษฐกิจไทย
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ตารางที่ 4 ฐานะการคลังในช่วง 9 เดือนแรกปีงบประมาณ 2559 (ตุลาคม 2558-มิถุนายน 2559)
(หน่วย : ล้านบาท)

		
		
1. รายได้
2. รายจ่าย
3. ดุลเงินงบประมาณ
4. ดุลเงินนอกงบประมาณ
5. ดุลเงินสดก่อนกู้ (3+4)
6. เงินกู้เพื่อชดเชยการขาดดุล
7. ดุลเงินสดหลังกู้ (5+6)
8. เงินคงคลังปลายงวด

          ปีงบประมาณ                                     เปรียบเทียบ
9 เดือนแรก
9 เดือนแรกปี
เปลี่ยนแปลง
จ�ำนวน
ปีงปม. 2559
งปม. 2558
ร้อยละต่อปี
1,807,149
1,634,499
172,650
10.6
2,248,650
2,031,288
217,362
10.7
-441,501
-396,789
-44,712
-11.3
-124,412
-16,481
-107,931
-654.9
-565,913
-413,270
-152,643
-36.9
375,180
181,362
193,818
106.9
-190,733
-231,908
41,175
17.8
235,449
263,839
-28,390
-10.8

ที่มา : กรมบัญชีกลาง และส�ำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง

4. หนี้สาธารณะ
หนี้สาธารณะคงค้าง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559 มีจ�ำนวน 5,924,055.53 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 42.75 ของ GDP และ
เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนก่อนหน้า หนี้สาธารณะลดลงสุทธิ 53,297.80 ล้านบาท โดยเป็น (1) หนี้ของรัฐบาลจ�ำนวน 4,373,288.14
ล้านบาท (2) หนีร้ ฐั วิสาหกิจทีไ่ ม่เป็นสถาบันการเงินจ�ำนวน 1,021,940.40 ล้านบาท (3) หนีร้ ฐั วิสาหกิจทีเ่ ป็นสถาบันการเงิน (รัฐบาล
ค�้ำประกัน) จ�ำนวน 517,517.92 ล้านบาท และ (4) หนี้หน่วยงานอื่นของรัฐจ�ำนวน 11,309.07 ล้านบาท ตามล�ำดับ ทั้งนี้ ระดับ
หนี้สาธารณะคงค้างยังอยู่ในระดับที่มีเสถียรภาพ สะท้อนได้จาก (1) หนี้สาธารณะคงค้างเป็นหนี้ในประเทศถึงร้อยละ 94.14 ของ
หนีส้ าธารณะคงค้าง (2) หนีส้ าธารณะคงค้างเป็นหนีร้ ะยะยาวถึงร้อยละ 84.31 ของหนีส้ าธารณะคงค้าง และ(3) สัดส่วนหนีส้ าธารณะ
คงค้างต่อ GDP ยังอยู่ภายใต้กรอบความยั่งยืนทางการคลังที่ไม่เกินร้อยละ 60.0 ของ GDP

ตารางที่ 5 หนี้สาธารณะคงค้าง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559
หนี้สาธารณะคงค้าง
1. หนี้ของรัฐบาล
2. หนี้รัฐวิสาหกิจที่ไม่เป็นสถาบันการเงิน
3. หนี้รัฐวิสาหกิจที่เป็นสถาบันการเงิน (รัฐบาลค�้ำประกัน)
4. หนี้หน่วยงานอื่นของรัฐ
หนี้สาธารณะรวม
ที่มา : ส�ำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง
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(หน่วย : ล้านบาท)

ณ เดือน มิ.ย. 59
4,373,288.14
1,021,940.40
517,517.92
11,309.07
5,924,055.53

% of GDP
31.56
7.37
3.73
0.08
42.75

Macroeconomic Analysis Briefing
บทวิเคราะห์
เรื่อง Brexit : เจ็บ แต่(ไม่)จบ
1

บทสรุปผู้บริหาร

ในวันที่ 23 มิถุนายน 2559 สหราชอาณาจักรได้จัดการลงประชามติ เพื่อให้ประชาชนเลือกว่าจะอยู่ใน
สหภาพยุโรปต่อหรือไม่ หลังจากที่เข้าเป็นสมาชิกดั้งเดิมมาตั้งแต่ปี 2516 หรือเป็นเวลากว่า 43 ปี
❍❍ ผลประชามติ ป รากฏว่ า ฝ่ า ยที่ ส นั บ สนุ น ให้ ส หราชอาณาจั ก รออกจากสหภาพยุ โรป (Leave หรื อ
“Brexit”) สามารถเฉือนเอาชนะฝ่ายที่สนับสนุนให้สหราชอาณาจักรคงอยู่กับสหภาพยุโรป (Remain หรือ “Bremain”)
ด้วยคะแนนร้อยละ 51.9 ต่อ 48.1
❍❍ อย่างไรก็ตาม สหราชอาณาจักรยังไม่ได้ออกจากสหภาพยุโรปทันที ซึ่งจะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบ
ตามมาตรา 50 ของสนธิสญ
ั ญาลิสบอนซึง่ ระบุไว้วา่ ต้องใช้เวลาประมาณ 2 ปีหลังจากทีร่ ฐั สภาสหราชอาณาจักรแจ้งเจตจ� ำนง
แก่คณะมนตรียุโรป
❍❍ หลังผลประชามติออกมาอย่างเป็นทางการตลาดการเงินทั่วโลกอยู่ในภาวะตื่นตระหนก เงินปอนด์
อ่อนค่าลงอย่างมากและแตะระดับต�่ำสุดในรอบ 31 ปี
❍❍ สหราชอาณาจักรน่าจะได้รับผลกระทบจาก Brexit ในระดับที่ค่อนข้างสูง ทั้งผลกระทบด้านเศรษฐกิจ
สังคม และการเมือง ส่วนสหภาพยุโรปอาจได้รับผลกระทบต่อเสถียรภาพทางเศรษฐกิจมากขึ้น ขณะที่ผลกระทบต่อไทยนั้น
คาดว่าจะอยู่ในวงจ�ำกัด โดยส่วนใหญ่คาดว่าผลกระทบต่อไทยนั้นเกิดจากเงินปอนด์ที่อ่อนค่า
❍❍

1. บทน�ำ
ในช่วงครึง่ แรกของปี 2559 ทีผ่ า่ นมาได้เกิดเหตุการณ์สำ� คัญของโลกทีส่ ร้างความผันผวนอย่างรุนแรงต่อเศรษฐกิจทัง้ ตลาดเงิน
และตลาดทุนทั่วโลก เหตุการณ์ดังกล่าวนั้นคือการจัดท�ำประชามติของสหราชอาณาจักรเพื่อพิจารณาสมาชิกภาพแห่งสหภาพยุโรป
ซึ่งการพิจารณาดังกล่าวเป็นการตัดสินใจครั้งส�ำคัญของสหราชอาณาจักรว่าควรที่จะยังคงอยู่หรือควรที่จะออกจากการเป็นสมาชิก
สหภาพยุโรป
การลงประชามติถูกก�ำหนดให้เกิดขึ้นในวันที่ 23 มิถุนายน 2559 ซึ่งประชาชนในสหราชอาณาจักร ไม่ว่าจะเป็นชาวอังกฤษ
สกอตแลนด์ เวลส์ ตลอดจนไอร์แลนด์เหนือ ได้ออกมาใช้สทิ ธิล์ งคะแนนเป็นจ�ำนวนมากถึงกว่าร้อยละ 72.2 และผลประชามติปรากฏว่า
ฝ่ายที่สนับสนุนให้สหราชอาณาจักรออกจากสหภาพยุโรป (Leave หรือ “Brexit”) สามารถเฉือนเอาชนะฝ่ายที่สนับสนุนให้
สหราชอาณาจักรคงอยูก่ บั สหภาพยุโรป (Remain หรือ “Bremain”) ไปด้วยคะแนนร้อยละ 51.9 ต่อ 48.1 ท�ำให้สหราชอาณาจักรกลายเป็น
ประเทศแรกที่ประชาชนลงประชามติว่าต้องการออกจากการเป็นสมาชิกสหภาพยุโรปตั้งแต่เริ่มก่อตั้งสหภาพยุโรปเป็นต้นมา อีกทั้ง
ผลกระทบจากกรณี Brexit เริ่มทยอยปรากฏให้เห็นหลังทราบผลประชามติ ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง แม้ว่า
ผลประชามติดังกล่าวจะยังคงต้องผ่านขั้นตอนทางกฎหมายและพิจารณาข้อตกลงกันต่อไป โดยคาดว่าจะใช้เวลาอย่างต�่ำประมาณ
สองปีก็ตาม
บทความนี้จะวิเคราะห์ที่มาของการท�ำประชามติในครั้งนี้ โดยจะน�ำเสนอผลดี-ผลเสีย ที่ฝ่าย Leave และฝ่าย Remain
ได้หยิบยกมาถกเถียงกันระหว่างการรณรงค์หาเสียง ตลอดจนผลกระทบในระยะสัน้ ทีป่ รากฏให้เห็นบ้างแล้วบางส่วน พร้อมทัง้ วิเคราะห์
ผลกระทบในระยะต่อไปต่อเศรษฐกิจสหราชอาณาจักร สหภาพยุโรป รวมทั้งนัยต่อเศรษฐกิจไทยด้วย
1

ผู้เขียน นางสาวปทุมทิพ สาธุเม และนายธนพัฒน์ สวัสดิ์เกษมวงศ์ นักศึกษาฝึกงาน ส่วนการวิเคราะห์เสถียรภาพเศรษฐกิจ ส�ำนักนโยบายเศรษฐกิจมหภาค ขอขอบคุณ
ดร.พิมพ์นารา หิรัญกสิ เศรษฐกรช�ำนาญการพิเศษ ดร.ศรพล ตุลยะเสถียร ผู้อ�ำนวยการส่วนการวิเคราะห์เสถียรภาพเศรษฐกิจ และคุณวุฒิพงศ์ จิตตั้งสกุล ผู้อ�ำนวยการ
ส�ำนักนโยบายเศรษฐกิจมหภาค ส�ำหรับข้อแนะน�ำ
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2. สมาชิกภาพของสหราชอาณาจักรในสหภาพยุโรป
สหราชอาณาจักร (United Kingdom : UK) เป็นรัฐเอกราช รัฐหนึง่ ในทวีปยุโรปทีป่ ระกอบไปด้วย 4 ประเทศ ได้แก่ อังกฤษ
สกอตแลนด์ เวลส์ และไอร์แลนด์เหนือในปี 2516 สหราชอาณาจักรได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจยุโรป (European
Economic Community : EEC) ทีม่ กี ารก่อตัง้ ได้สำ� เร็จในปี 2501 หลังจากถูกคัดค้านจากประเทศฝรัง่ เศสก่อนหน้านี้ ซึง่ การรวมกลุม่
ดังกล่าวเป็นการรวมตัวทางเศรษฐกิจก่อนที่ EEC จะพัฒนากลายมาเป็นสหภาพยุโรป (European Union : EU) ต่อมาในปี 2536
ภายใต้สนธิสัญญามาสทริชต์เพื่อให้ประเทศสมาชิกรวมตัวกันเป็นสหภาพในทางเศรษฐกิจและการเมือง มีลักษณะเป็นตลาดเดียว
(Single Market) ท�ำให้มีการเคลื่อนย้ายสินค้า บริการ และปัจจัยการผลิตทั้งแรงงานและทุนได้อย่างเสรี ซึ่งปัจจุบันสหภาพยุโรป
มีสมาชิกทั้งหมด 28 ประเทศ2 (รวมสหราชอาณาจักร)
ภาพที่ 1 สหราชอาณาจักร

ที่มา : historyandgeekstuff.blogspot.com

การทีส่ หราชอาณาจักรเข้าร่วมเป็นสมาชิกสหภาพยุโรป ท�ำให้สหราชอาณาจักรได้รบั ผลประโยชน์หลายด้าน อาทิ ด้านการค้า
กล่าวคือ สามารถส่งออกและน�ำเข้าสินค้ากับประเทศสมาชิกอืน่ ๆ ได้อย่างเสรี โดยไม่ถกู เก็บภาษีนำ� เข้าซึง่ ส่งผลดีตอ่ การค้า การลงทุน
และเศรษฐกิจสหราชอาณาจักรโดยรวม นอกจากนี้ การเปิดเคลือ่ นย้ายเงินทุนได้อย่างเสรี ท�ำให้กรุงลอนดอนสามารถรักษาความเป็น
ศูนย์กลางทางการเงินของโลกได้
อย่างไรก็ตาม แม้ว่าสหราชอาณาจักรจะเป็นสมาชิกของสหภาพยุโรป แต่ก็มิได้เข้าร่วมใช้ข้อตกลงบางประการกับประเทศ
สมาชิกอืน่ ๆ อาทิ การไม่ใช้เงินยูโรเหมือนสมาชิกส่วนใหญ่ 19 ประเทศในสหภาพยุโรปทีต่ กลงใช้สกุลเงินร่วมกัน เรียกว่าเป็นกลุม่ ยูโรโซน
(Eurozone) โดยสหราชอาณาจักรยังคงใช้เงินปอนด์สเตอร์ลิงซึ่งเป็นสกุลเงินประจ� ำชาติของตนเอง จากปัจจัยด้านเสถียรภาพของ
เงินปอนด์ในช่วงทีผ่ า่ นมาทีอ่ ยูใ่ นระดับสูง ตลอดจนจากความไม่เชือ่ มัน่ ในเงินยูโร นอกจากนี้ สหราชอาณาจักรยังไม่รว่ มในระบบวีซา่ รวม
ของสหภาพยุโรปหรือเชงเก้น (Schengen) ทีอ่ นุญาตให้บคุ คลนอกสามารถเดินทางเข้าสหภาพยุโรปได้ทกุ ประเทศทีใ่ ช้ระบบดังกล่าว
ด้วยวีซ่าเดียวกัน โดยสหราชอาณาจักรยังคงใช้ระบบวีซ่าของประเทศเอง

3. ท�ำไมต้องมีประชามติ
ในช่วงก่อนการเลือกตั้งทั่วไปของสหราชอาณาจักรเมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2558 ประเด็นหาเสียงที่ได้รับความสนใจจาก
สาธารณชน คือ ค�ำมัน่ สัญญาจากนักการเมืองหลายฝ่ายว่าจะน�ำพาสหราชอาณาจักรออกจากการเป็นสมาชิกสหภาพยุโรป ซึง่ การหาเสียง
ดังกล่าวเป็นจุดก�ำเนิดความนิยมของค�ำว่า Brexit (เป็นการสนธิคำ� ว่า British และ Exit) บนหน้าหนังสือพิมพ์และสือ่ ต่างๆ แต่ประเด็น
ดังกล่าวนั้นแท้จริงแล้วไม่ใช่เรื่องใหม่แต่อย่างใด
2
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สหภาพยุโรป 28 ประเทศ ประกอบด้วยเยอรมนี ฝรั่งเศส อิตาลี เนเธอร์แลนด์ เบลเยียม ลักเซมเบิร์ก เดนมาร์ก ไอร์แลนด์ กรีซ สเปน โปรตุเกส สวีเดน ออสเตรีย
ฟินแลนด์ โปแลนด์ สาธารณรัฐเช็ก ฮังการี สโลวาเกีย ลิทัวเนีย ลัตเวีย สโลวีเนีย เอสโตเนีย ไซปรัส มอลตา โรมาเนีย บัลแกเรีย โครเอเชีย และสหราชอาณาจักร

ย้อนไปในปี 2518 สหราชอาณาจักรได้เคยท�ำประชามติในลักษณะคล้ายคลึงกันนี้มาแล้วครั้งหนึ่ง โดยในตอนนั้นเป็น
การท�ำประชามติวา่ สหราชอาณาจักรจะคงอยูก่ บั ประชาคมเศรษฐกิจยุโรปต่อไปหรือไม่ ซึง่ กว่าร้อยละ 67.2 ของชาวสหราชอาณาจักร
ผู้มาใช้สิทธิ์เห็นว่าควรอยู่กับประชาคมเศรษฐกิจยุโรปต่อไป
ในการเลือกตั้งครั้งล่าสุดในปี 2558 ประเด็น Brexit ถูกหยิบยกกลับมาพูดถึงอีกครั้งจากการหาเสียงของพรรคเอกราช
แห่งสหราชอาณาจักร (UK Independence Party : UKIP) ที่น�ำโดยนายไนเจลฟาราจ หัวหน้าพรรค ซึ่งมีนโยบายต่อต้านสหภาพ
ยุโรป นายฟาราจ รณรงค์หาเสียงโดยชูประเด็นดังกล่าวจนได้รับความสนใจและเป็นที่จับตามอง ท�ำให้นายเดวิด คาเมรอน หัวหน้า
พรรคอนุรักษ์นิยม (Conservative Party) ต้องออกมาหาเสียงว่าหากพรรคอนุรักษ์นิยมชนะการเลือกตั้งจะจัดให้มีการลงประชามติ
ในเรื่องดังกล่าว
ภาพที่ 2 นายเดวิด คาเมรอน

ที่มา : uk.businessinsider.com

เมือ่ การเลือกตัง้ สิน้ สุดลง ผลปรากฏว่าพรรคอนุรกั ษ์นยิ มของนายคาเมรอนชนะการเลือกตัง้ โดยได้รบั คะแนนเสียงเกินกึง่ หนึง่
ในสภาจนสามารถจัดตั้งรัฐบาลพรรคเดียวได้และท�ำให้นายคาเมรอนได้เป็นนายกรัฐมนตรีของสหราชอาณาจักรอีกเป็นสมัยที่สอง
ท�ำให้นายคาเมรอนจ�ำต้องรักษาสัญญาที่ให้ไว้ในช่วงหาเสียงและในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2559 นายคาเมรอนก็ได้ประกาศกฎหมาย
การท�ำประชามติออกมาหลังจากร่างกฎหมายเสร็จซึ่งตัวกฎหมายได้ก�ำหนดให้ประชาชนผู้มีสิทธิออกเสียงชาวสหราชอาณาจักร
ร่วมกันลงประชามติในวันที่ 23 มิถุนายน 2559 เพื่อพิจารณาว่าสหราชอาณาจักรควรเป็นสมาชิกสหภาพยุโรปต่อไปหรือไม่

4. จะอยู่หรือจะไป : เหตุผลสนับสนุนของฝ่าย Remain และ Leave
ในช่วงก่อนการลงประชามติได้มีผู้ออกมาสนับสนุนและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสมาชิกภาพของสหราชอาณาจักร
ในสหภาพยุโรปกันมากมาย ทัง้ นักวิชาการ นักธุรกิจ นักการเมือง หรือแม้แต่ประชาชนทัว่ ไป โดยผลโพลในหลายส�ำนักแสดงให้เห็นว่า
สัดส่วนของฝ่ายสนับสนุนให้สหราชอาณาจักรคงอยู่กับสหภาพยุโรป (Remain) และฝ่ายที่สนับสนุนให้สหราชอาณาจักรออกจาก
สหภาพยุโรป (Leave) นั้นใกล้เคียงกัน โดยผลัดกันขึ้นน�ำตามสถานการณ์ ซึ่งทั้งสองฝ่ายต่างก็หยิบยกเหตุผลขึ้นมาสนับสนุนท่าที
ของตน ดังนี้
4.1 ฝ่ายที่สนับสนุนให้สหราชอาณาจักรยังคงอยู่กับสหภาพยุโรป (Remain)
ฝ่าย Remain มีนายเดวิด คาเมรอน นายกรัฐมนตรีของสหราชอาณาจักรจากพรรคอนุรักษ์นิยมเป็นแกนน� ำส�ำคัญ
ซึง่ ก่อนหน้านี้ นายคาเมรอนได้พยายามเจรจากับผูน้ ำ� อืน่ ๆ ในสหภาพยุโรปเพือ่ ขอเปลีย่ นแปลงเงือ่ นไขการเป็นสมาชิกสหภาพยุโรปของ
สหราชอาณาจักรในจุดทีช่ าวสหราชอาณาจักรไม่พอใจ แต่ยงั ไม่สามารถบรรลุขอ้ ตกลงได้ ทัง้ นี้ ฝ่าย Remain มีกลุม่ “Britain Stronger
in Europe” ซึ่งเป็นกลุ่มรณรงค์ที่สนับสนุนให้สหราชอาณาจักรยังคงอยู่กับสหภาพยุโรปเป็นผู้น� ำการรณรงค์อย่างเป็นทางการ
ทั้งนี้เหตุผลสนับสนุนของการคงอยู่กับสหภาพยุโรป หรือ “Bremain” มีดังนี้
ด้านเศรษฐกิจ
ได้รับสิทธิประโยชน์ทางการค้าดังเดิม
การเป็นสมาชิกสหภาพยุโรปต่อไปจะท�ำให้สหราชอาณาจักรยังคงได้รับสิทธิประโยชน์จากการที่เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม
อาทิ ข้อตกลงทางการค้าเสรี โดยประเทศสมาชิกจะได้รบั การยกเว้นภาษีนำ� เข้าจากประเทศสมาชิกด้วยกัน จึงส่งผลให้สามารถส่งออก
ประมาณการเศรษฐกิจไทย
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สินค้าไปขายยังประเทศสมาชิกได้อย่างเสรี นอกจากนี้ สหภาพยุโรปยังเป็นคูค่ า้ หลักทีส่ ำ� คัญของสหราชอาณาจักรและมีขนาดการค้า
ที่ใหญ่เป็นระดับต้นๆ ของโลก การคงอยู่ในสหภาพยุโรปจึงเป็นผลดีต่อเศรษฐกิจของสหราชอาณาจักร และสหภาพยุโรปยังมี
ข้อตกลงการค้าเสรีอนื่ ๆ ทีท่ ำ� กับประเทศต่างๆ ทัง้ ทีบ่ รรลุขอ้ ตกลงแล้วและทีก่ ำ� ลังอยูร่ ะหว่างการเจรจา ซึง่ จะท�ำให้สหราชอาณาจักร
ได้ผลประโยชน์เฉกเช่นประเทศสมาชิกอื่นๆ อีกด้วย
รักษาความเป็นศูนย์กลางทางการเงินของโลกต่อไป
กรุงลอนดอนของสหราชอาณาจักรเป็นศูนย์กลางทางการเงินของโลกทีส่ ำ� คัญและสร้างรายได้ให้แก่สหราชอาณาจักรเป็น
อย่างมาก โดยกรุงลอนดอนเป็นตลาดการเงินขนาดใหญ่และเป็น “ประตูสู่ยุโรป” ที่รองรับธุรกรรมการเงินจ�ำนวนมากจากประเทศ
ในสหภาพยุโรปเป็นส�ำคัญ ทั้งนี้การออกจากสหภาพยุโรปอาจส่งผลให้สถาบันการเงินจ�ำนวนมากย้ายออกจากสหราชอาณาจักร
ไปยังเมืองส�ำคัญอืน่ ๆ ในสหภาพยุโรปทีพ่ ร้อมจะเป็นศูนย์กลางทางการเงินของโลกแทน อาทิ นครแฟรงก์เฟิรต์ ประเทศเยอรมนี หรือ
กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส เป็นต้น ซึ่งจะส่งผลให้สหราชอาณาจักรสูญเสียรายได้เป็นจ�ำนวนมาก
ด้านสังคม
สามารถเดินทางไปท�ำงานในสหภาพยุโรปได้อย่างเสรี
การเป็นสมาชิกสหภาพยุโรปที่มีข้อตกลงทางการค้ารวมเป็นตลาดเดียวส่งผลให้พลเมืองของสหราชอาณาจักรสามารถ
เดินทางในสหภาพยุโรปได้อย่างอิสระ ทั้งในแง่การใช้ชีวิต การศึกษา การท�ำงาน และยังคงได้รับสิทธิการรักษาพยาบาลตามโครงการ
National Health Service (NHS) ของสหราชอาณาจักรอยู่
การออกจากสหภาพยุโรป ไม่สามารถแก้ปัญหาผู้อพยพได้
หนึ่งในเหตุผลส�ำคัญของฝ่าย Leave คือประเด็นเรื่องผู้อพยพ อย่างไรก็ตาม ฝ่าย Remain กลับเห็นว่าการออกจาก
สหภาพยุโรปไม่สามารถช่วยแก้ไขปัญหากลุ่มผู้อพยพที่เข้ามาในสหราชอาณาจักรได้ เนื่องจากชาวต่างชาติที่อพยพเข้ามาใน
สหราชอาณาจักรส่วนใหญ่มาจากนอกสหภาพยุโรป
ภาพที่ 3 สัดส่วนผู้ที่อพยพเข้าสหราชอาณาจักรย้อนหลัง 12 เดือน ณ มิถุนายน 2558

ที่มา : UK Office of National Statistics

ด้านการเมือง
การเมืองในสหราชอาณาจักรมีเสถียรภาพ
เนื่องจากกระแสจากสกอตแลนด์และไอร์แลนด์เหนือบ่งชี้ว่าทั้ง 2 ประเทศยังคงต้องการอยู่กับสหภาพยุโรปต่อไป
ซึ่งมีความเป็นไปได้ว่าหากสหราชอาณาจักรออกจากสหภาพยุโรป สกอตแลนด์และไอร์แลนด์เหนืออาจจัดท�ำประชามติเพื่อที่จะขอ
แยกตัวออกจากสหราชอาณาจักรด้วย ซึง่ หากเป็นจริงสหราชอาณาจักรจะสูญเสียอ�ำนาจในการต่อรองผลประโยชน์ รวมทัง้ ความเป็น
มหาอ�ำนาจทางเศรษฐกิจอีกด้วย
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4.2 ฝ่ายที่สนับสนุนให้สหราชอาณาจักรแยกออกจากสหภาพยุโรป (Leave)
ภาพที่ 4 นายบอริส จอห์นสัน

ที่มา : dailymail.co.uk

นายบอริส จอห์นสัน อดีตนายกเทศมนตรีกรุงลอนดอนจากพรรคอนุรักษ์นิยม และนายไนเจล ฟาราจ หัวหน้าพรรค
UKIP เป็นแกนน�ำของฝั่งสนับสนุนให้สหราชอาณาจักรออกจากสหภาพยุโรปหรือฝั่ง Leave โดยจัดตั้งกลุ่ม “Vote Leave” ขึ้นมา
เป็นกลุ่มรณรงค์ที่คอยสนับสนุน ทั้งนี้เหตุผลสนับสนุนของการออกจากสหภาพยุโรป หรือ “Brexit” มีดังนี้
ด้านเศรษฐกิจ
ลดค่าใช้จ่ายในการจ่ายเงินสมทบให้สหภาพยุโรป
แกนน�ำกลุ่ม Leave ได้อ้างว่าสหราชอาณาจักรต้องจ่ายเงินสนับสนุนให้กับสหภาพยุโรป หรือ “ค่าสมาชิก” สูงถึง 350
ล้านปอนด์ตอ่ สัปดาห์ ซึง่ การออกจากสหภาพยุโรปจะท�ำให้สหราชอาณาจักรประหยัดงบประมาณในส่วนนีแ้ ละสามารถน�ำเงินดังกล่าว
มาพัฒนาประเทศได้โดยเฉพาะในภาคสาธารณสุข อย่างไรก็ตาม ตัวเลขดังกล่าวของฝ่าย Leave ไม่ถูกต้องนัก เนื่องจากเงินสมทบ
ที่สหราชอาณาจักรจ่ายให้แก่สหภาพยุโรปในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา (2553-2557) เฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 11.8 พันล้านปอนด์ต่อปี (15.2
พันล้านยูโร)3 หรือประมาณ 227 ล้านปอนด์ต่อสัปดาห์ นอกจากนี้ สหราชอาณาจักรเองก็ได้รับผลประโยชน์จากสหภาพยุโรปเฉลี่ย
ปีละประมาณ 5.2 พันล้านปอนด์ (6.7 พันล้านยูโร) อีกด้วย (ภาพที่ 5)
ภาพที่ 5 เปรียบเทียบเงินที่สหราชอาณาจักรสมทบเข้าสหภาพยุโรปกับผลประโยชน์ที่ได้รับ

ที่มา : Eurostat ค�ำนวณและรวบรวมโดยผู้เขียน

ไม่ต้องคอยช่วยเหลือประเทศสมาชิกที่ประสบปัญหาทางเศรษฐกิจ
เนือ่ งจากประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปมีระดับการพัฒนาตลอดจนพืน้ ฐานของเศรษฐกิจทีแ่ ตกต่างกัน เมือ่ ประเทศสมาชิก
ประสบปัญหาประเทศสมาชิกอื่นๆ โดยเฉพาะประเทศที่เป็นผู้น�ำกลุ่ม อาทิ เยอรมนี สหราชอาณาจักร ฝรั่งเศส จะต้องยื่นมือเข้ามา
ช่วยเหลือเพื่อป้องกันมิให้ปัญหาดังกล่าวลุกลามไปทั่วทั้งสหภาพยุโรปได้ การออกจากสหภาพยุโรปจึงอาจช่วยให้สหราชอาณาจักร
ประหยัดทรัพยากรที่อาจต้องใช้ช่วยเหลือประเทศสมาชิกอื่นๆ
3

ในจ�ำนวนนี้ 2.6 พันล้านยูโร หรือประมาณ 2 พันล้านปอนด์ มาจากการเก็บภาษีสินค้าน�ำเข้าจากนอกสหภาพยุโรปเพื่อส่งให้กับสหภาพยุโรป

ประมาณการเศรษฐกิจไทย
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มีอิสระในการเจรจาท�ำข้อตกลงทางการค้า
การเป็นสมาชิกสหภาพยุโรปซึง่ เป็นตลาดเดียวท�ำให้ประเทศสมาชิกไม่สามารถเจรจาการค้าทวิภาคีระหว่างประเทศของ
ตนกับประเทศคู่ค้าอื่นๆ ได้ หากแต่ต้องเจรจาร่วมระหว่างสหภาพยุโรปกับประเทศคู่ค้านั้นๆ ซึ่งในการเจรจา สหภาพยุโรปจ� ำต้อง
พิจารณาถึงผลประโยชน์ทมี่ ตี อ่ สหภาพยุโรปโดยรวม ดังนัน้ ฝ่าย Leave จึงเห็นว่าการออกจากสหภาพยุโรปจะท�ำให้สหราชอาณาจักร
สามารถท�ำข้อตกลงการค้าทวิภาคีหรือพหุภาคีกับประเทศคู่ค้าอื่นๆ ได้อย่างเสรี และมีโอกาสที่จะบรรลุข้อตกลงที่ส่งผลดีต่อ
สหราชอาณาจักรได้มากกว่า
ด้านสังคม
ลดปัญหาผู้อพยพจากตะวันออกกลาง
สหภาพยุโรปมีนโยบายรับผู้อพยพที่ลี้ภัยมาจากตะวันออกกลาง ท�ำให้มีผู้อพยพเข้ามาในสหภาพยุโรปเป็นจ�ำนวนมาก
โดยสหภาพยุโรปจะจัดสรรให้แต่ละประเทศรับผู้อพยพตามสภาพเศรษฐกิจของประเทศนั้นๆ ด้วยเหตุนี้สหราชอาณาจักรซึ่งมีขนาด
ทางเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับ 3 ของสหภาพยุโรปจึงต้องแบกรับผู้อพยพเป็นจ�ำนวนมาก ดังนั้น ฝ่าย Leave จึงเห็นว่าการออกจาก
สหภาพยุโรปจะลดปัญหาการอพยพของผู้ลี้ภัยจากตะวันออกกลางที่เข้ามาสหราชอาณาจักรผ่านทางสหภาพยุโรป
ภาพที่ 6 ขนาดเศรษฐกิจของประเทศต่างๆ ในสหภาพยุโรป ณ ปี 2558

ที่มา : Eurostat ค�ำนวณโดยผู้เขียน

• แก้ไขปัญหาการเคลื่อนย้ายแรงงานและย้ายถิ่นฐานโดยเสรี และควบคุมปัญหาการก่อการร้าย
ฝ่าย Leave อ้างว่าการเคลื่อนย้ายแรงงานและย้ายถิ่นฐานโดยเสรี ท�ำให้มีแรงงานจากชาติอื่นๆ ในสหภาพยุโรป
ย้ายเข้ามาอาศัยและท�ำงานในสหราชอาณาจักรซึง่ ส่งผลกระทบต่อการว่างงานของคนสหราชอาณาจักร นอกจากนี้ ฝ่าย Leave อ้างว่า
การอพยพของผู้ลี้ภัยจากตะวันออกกลางท�ำให้มีผู้ก่อการร้ายการแฝงตัวเข้ามาก่อเหตุในสหราชอาณาจักร โดยหากมีจ�ำนวนผู้อพยพ
เข้ามามากขึ้นสหราชอาณาจักรก็จะมีความเสี่ยงจากการก่อการร้ายมากขึ้นด้วย
ด้านการเมือง
เพิ่มอิสระในการด�ำเนินนโยบาย
หากออกจากสหภาพยุโรป สหราชอาณาจักรจะสามารถด�ำเนินนโยบายหรือกฎระเบียบต่างๆ ได้อย่างอิสระ ไม่วา่ จะเป็น
นโยบายการคลังหรือนโยบายการเมือง โดยไม่ต้องขออนุญาตจากสหภาพยุโรป
มีอ�ำนาจอธิปไตยโดยสมบูรณ์
สหราชอาณาจั ก รเป็ น ประเทศประชาธิ ป ไตยที่ ถื อ ว่ า รั ฐ สภาใช้ อ� ำ นาจนิ ติ บั ญ ญั ติ ใ นการควบคุ ม อ� ำ นาจอธิ ป ไตย
(Parliamentary Sovereignty) โดยอยู่สูงกว่าอ�ำนาจบริหารและอ�ำนาจตุลาการ แต่เนื่องจากกฎหมายของสหภาพยุโรปอยู่เหนือ
กฎหมายของชาติสมาชิกเสมอ และหากเกิดข้อขัดแย้งระหว่างประเทศสมาชิกจะต้องปฏิบตั ติ ามกฎระเบียบของสหภาพยุโรป ซึง่ ฝ่าย
Leave เห็นว่าการออกจากสหภาพยุโรปจะท�ำให้สหราชอาณาจักรไม่ต้องแบ่งอ�ำนาจอธิปไตยที่มีให้กับสหภาพยุโรป
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กลับมาเป็นผู้น�ำโลกอีกครั้ง
ฝ่าย Leave อ้างว่าสหราชอาณาจักรเคยเป็นประเทศมหาอ�ำนาจในช่วงก่อนเข้าร่วมเป็นสมาชิกสหภาพยุโรป แต่หลัง
การเข้าร่วมฯ สหราชอาณาจักรเหมือนตกอยู่ภายใต้การควบคุมของสหภาพยุโรป และเนื่องจากสหราชอาณาจักรเองไม่ใช่ประเทศ
ผู้ร่วมก่อตั้งประชาคมเศรษฐกิจยุโรปมาตั้งแต่ต้น จึงท�ำให้มีอ�ำนาจในการตัดสินใจไม่เท่ากับประเทศสมาชิกผู้ร่วมก่อตั้ง เช่น เยอรมนี
ฝรั่งเศส และอิตาลี ดังนั้น ฝ่าย Leave จึงเห็นว่าการออกจากสหภาพยุโรปจะท�ำให้สหราชอาณาจักรกลับมายิ่งใหญ่อีกครั้ง
ตารางที่ 1 สรุปเหตุผลสนับสนุนของฝ่าย Remain และฝ่าย Leave
เหตุผลสนับสนุน
ด้านเศรษฐกิจ

ด้านสังคม

ด้านการเมือง

UK ควรอยู่กับ EU (Remain)

UK ควรออกจาก EU (Leave)

• ได้รับสิทธิประโยชน์ทางการค้าดังเดิม
• ลดค่าใช้จ่ายในการจ่ายเงินสมทบให้สหภาพยุโรป
• รักษาความเป็นศูนย์กลางทางการเงินของโลกต่อไป • ไม่ต้องคอยช่วยเหลือประเทศสมาชิกที่ประสบ
ปัญหาทางเศรษฐกิจ
• มีอิสระในการเจรจาท�ำข้อตกลงทางการค้า

• สามารถเดินทางไปท�ำงานในสหภาพยุโรปได้อย่าง • ลดปัญหาผู้อพยพจากตะวันออกกลาง
เสรี
• แก้ไขปัญหาการเคลื่อนย้ายแรงงานและย้ายถิ่นฐาน
โดยเสรี
• การออกจากสหภาพยุโรปไม่สามารถแก้ปัญหา
ผู้อพยพได้
• ควบคุมปัญหาการก่อการร้าย
• การเมืองในสหราชอาณาจักรมีเสถียรภาพ
• เพิ่มอิสระในการด�ำเนินนโยบาย
• มีอ�ำนาจอธิปไตยโดยสมบูรณ์
• กลับมาเป็นผู้น�ำโลกอีกครั้ง

ที่มา : รวบรวมโดยผู้เขียน

5. ดีเดย์ : ผลประชามติ 23 มิถุนายน 2559
การลงประชามติในสหราชอาณาจักรเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2559 มีจ�ำนวนผู้ออกมาใช้สิทธิ์ทั้งสิ้น 33,578,016 คน หรือ
คิดเป็นร้อยละ 72.2 ของผูม้ สี ทิ ธิล์ งประชามติทงั้ หมด 46,501,241 คน ซึง่ เช้าวันถัดมา (ตามเวลาสหราชอาณาจักร) ได้มกี ารประกาศผล
อย่างเป็นทางการ ผลปรากฏว่า มีผู้สนับสนุนให้สหราชอาณาจักรออกจากสหภาพยุโรปทั้งสิ้น 17,410,742 คน หรือคิดเป็นร้อยละ
51.9 ส่วนผู้สนับสนุนให้สหราชอาณาจักรคงอยู่กับสหภาพยุโรปมีทั้งสิ้น 16,141,241 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 48.1
ภาพที่ 7 ผลการลงประชามติ

ที่มา : BBC News

เมื่อพิจารณาผลการลงประชามติเป็นรายประเทศพบว่า ในสกอตแลนด์และไอร์แลนด์เหนือเสียงส่วนมากสนับสนุนให้
สหราชอาณาจักรยังคงอยู่กับสหภาพยุโรปด้วยคะแนนเสียงถึงร้อยละ 62.0 และ 55.8 ตามล�ำดับ ส่วนในอังกฤษและเวลส์ ส่วนใหญ่
ลงคะแนนสนับสนุนให้สหราชอาณาจักรแยกตัวออกจากสหภาพยุโรปด้วยคะแนนเสียงร้อยละ 53.4 และ 52.5 ตามล� ำดับ เป็น
ที่น่าสังเกตว่า แม้ว่าคนส่วนมากในอังกฤษจะสนับสนุนให้สหราชอาณาจักรแยกตัวออกจากสหภาพยุโรป แต่ในกรุงลอนดอนนั้น
เสียงส่วนใหญ่กลับสนับสนุนให้สหราชอาณาจักรคงอยู่กับสหภาพยุโรปด้วยคะแนนเสียงถึงร้อยละ 59.9
ประมาณการเศรษฐกิจไทย
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ภาพที่ 8 ผลการลงประชามติในสหราชอาณาจักร แยกรายประเทศและรายพื้นที่

ที่มา : BBC News

ผลการลงประชามติดังกล่าวท�ำให้สหราชอาณาจักรกลายเป็นประเทศแรกในสหภาพยุโรปที่ต้องการแยกตัวออกจากสหภาพ
ยุโรปนับตั้งแต่ก่อตั้งสหภาพยุโรปในปี 2536 นับรวมเวลาการเป็นสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจยุโรปและสหภาพยุโรปได้ 43 ปี
ภาพที่ 9 ตัวอย่างบัตรลงคะแนนเสียง

ที่มา : Wikipedia

อย่างไรก็ตาม สหราชอาณาจักรยังมิได้ออกจากสหภาพยุโรปในทันที เนือ่ งจากผลการลงประชามติไม่มขี อ้ ผูกพันในทางกฎหมาย
จึงต้องมีการด�ำเนินการขั้นตอนต่อๆ ไป
ทัง้ นี้ ในวันที่ 24 มิถนุ ายน 2559 หลังทราบผลประชามติตลาดการเงินทัว่ โลกทัง้ ตลาดเงินและตลาดทุนอยูใ่ นภาวะตืน่ ตระหนก
โดยเงินปอนด์สเตอร์ลิงและเงินยูโรอ่อนค่าลงอย่างหนักโดยระหว่างวันเงินปอนด์ได้อ่อนค่าลงแตะระดับต�่ำสุดในรอบ 31 ปีนับจาก
ปี 2528 ที่ 1.3228 ดอลลาร์สหรัฐต่อปอนด์หรืออ่อนค่าลงกว่าร้อยละ 11.1 จากราคาปิดวันก่อนหน้าส่วนเงินยูโรได้อ่อนค่าลง
ถึงระดับ 1.0912 ดอลลาร์สหรัฐต่อยูโร ซึง่ เป็นระดับต�ำ่ สุดในรอบ 3 เดือนหรืออ่อนค่าลงกว่าร้อยละ 4.2 จากราคาปิดวันก่อนหน้า ทัง้ นี้
เป็นทีน่ า่ สังเกตว่า ก่อนเริม่ นับคะแนนเงินปอนด์แข็งค่าขึน้ มากโดยอยูท่ รี่ ะดับ 1.50 ดอลลาร์สหรัฐต่อปอนด์ เนือ่ งจากนักลงทุนคาดว่า
ฝ่าย Remain จะได้คะแนนเสียงส่วนมากก่อนจะอ่อนค่าลงอย่างรุนแรง
ภาพที่ 10 ความเคลื่อนไหวของค่าเงินปอนด์สเตอร์ลิง (ซ้าย) และยูโร (ขวา) หลังการลงประชามติ

ที่มา : xe.com
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นอกจากนี้ หลังทราบผลประชามติอย่างเป็นทางการนายเดวิด คาเมรอน นายกรัฐมนตรีสหราชอาณาจักร ซึง่ เป็นแกนน�ำของ
ฝ่าย Remain ได้ประกาศลาออกจากต�ำแหน่งนายกรัฐมนตรีและหัวหน้าพรรคอนุรกั ษ์นยิ มโดยกล่าวว่าจะมีผลในเดือนตุลาคม 2559
แม้ว่าเสียงส่วนใหญ่จะสนับสนุนให้สหราชอาณาจักรออกจากสหภาพยุโรป แต่นับว่าคะแนนใกล้เคียงกับฝั่ง Remain เป็น
อย่างมาก ก่อให้เกิดความเคลื่อนไหวของฝ่าย Remain โดยเฉพาะในสกอตแลนด์ ไอร์แลนด์เหนือ หรือแม้แต่ในกรุงลอนดอน
โดยในประเทศสกอตแลนด์ที่มีการเรียกร้องให้จัดท�ำประชามติอีกครั้ง เพื่อแยกตัวเป็นอิสระจากสหราชอาณาจักรและกลับเข้าไป
อยูใ่ นสหภาพยุโรป หลังจากทีส่ กอตแลนด์เคยจัดท�ำประชามติในเรือ่ งดังกล่าวมาแล้วครัง้ หนึง่ ในปี 2557 นอกจากนี้ ชาวกรุงลอนดอน
ได้ออกมาเรียกร้องขอแยกตัวเป็นประเทศเอกราช เพือ่ ทีจ่ ะกลับไปเป็นส่วนหนึง่ ของสหภาพยุโรป นอกจากนี้ ประชาชนในประเทศอืน่ ๆ
ของสหภาพยุโรปโดยเฉพาะในเนเธอร์แลนด์และฝรั่งเศสเริ่มออกมาเรียกร้องขอจัดท�ำประชามติบ้าง
อย่างไรก็ตาม จากเดิมที่ผลการลาออกจากต�ำแหน่งของนายเดวิด คาเมรอน จะมีผลในเดือนตุลาคม 2559 แต่ผลปรากฏว่า
ในวันที่ 11 กรกฎาคม 2559 พรรคอนุรักษ์นิยมได้มีมติแต่งตั้งผู้ด�ำรงต�ำแหน่งหัวหน้าพรรคคนใหม่นั่นคือ นางเทเรซา เมย์ ซึ่งถือว่า
เร็วกว่าก�ำหนดเดิมที่ให้ไว้ หลังจากมีการหยั่งเสียงเลือกผู้สมัครจากพรรคจนเหลือ 2 คน และต่อมาผู้สมัครที่เป็นคู่แข่งได้ประกาศ
ถอนตัว ท�ำให้นางเทเรซา เมย์ กลายเป็นผู้สมัครเพียงคนเดียวที่เหลือจึงได้รับการแต่งตั้งในวันเดียวกัน ทั้งนี้ ในวันที่ 13 กรกฎาคม
2559 นายคาเมรอนได้ถวายหนังสือลาออก และนางเมย์ได้เข้าเฝ้าสมเด็จพระราชินนี าถเอลิซาเบธที่ 2 เพือ่ เข้ารับต�ำแหน่งนายกรัฐมนตรี
ด้วยเหตุนี้ นางเทเรซา เมย์ จึงได้เข้ามาด�ำรงต�ำแหน่งเป็นนายกรัฐมนตรีคนใหม่แห่งสหราชอาณาจักรอย่างเป็นทางการ และจะเป็น
ผู้น�ำประเทศคนแรกที่น�ำพาสหราชอาณาจักรออกจากสหภาพยุโรป
ภาพที่ 11 นางเทเรซา เมย์

ที่มา : cnbc.com

6. เส้นทางของสหราชอาณาจักร ในการก้าวออกจากสหภาพยุโรป
ตามที่กล่าวไปแล้วว่าผลประชามติไม่มีข้อผูกพันทางกฎหมาย ดังนั้นขั้นตอนต่อไปทางการสหราชอาณาจักรต้องด�ำเนินการ
ท�ำให้ผลประชามติดังกล่าวมีข้อผูกพันทางกฎหมาย (Legitimize) เพื่อให้การออกจากสหภาพยุโรปส�ำเร็จลุล่วงโดยสมบูรณ์ ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 : น�ำผลประชามติเข้าสู่การพิจารณาในรัฐสภา
รัฐสภาสหราชอาณาจักรด�ำเนินการลงมติ เพื่อท�ำให้ผลประชามติมีผลผูกพันทางกฎหมายได้
ขั้นตอนที่ 2 : สหราชอาณาจักรแจ้งความประสงค์ที่จะออกจากสหภาพยุโรป
เมื่อผ่านขั้นตอนของรัฐสภาแล้ว นายกรัฐมนตรีสหราชอาณาจักรจะต้องแจ้งให้คณะมนตรียุโรป (European Council)
ทราบอย่างเป็นทางการว่าต้องการออกจากการเป็นสมาชิกสหภาพยุโรปตามกฎหมายมาตรา 50 (Article 50)4 ตามสนธิสญ
ั ญาลิสบอน
(The Lisbon Treaty) ซึ่งเป็นกฎหมายว่าด้วยเรื่องการลาออกจากการเป็นสมาชิกของสหภาพยุโรป
ขั้นตอนที่ 3 : สหราชอาณาจักรและสหภาพยุโรปเริ่มเจรจาต่อรองข้อตกลง
สหราชอาณาจักรและอีก 27 ประเทศสมาชิกทีเ่ หลือจะต้องเริม่ ต้นเจรจาข้อตกลงต่างๆ ให้แล้วเสร็จ เพือ่ ส่งร่างข้อตกลงให้แก่
คณะมนตรียุโรปเพื่อรับรอง โดยต้องได้เสียงอย่างน้อย 20 ประเทศและครอบคลุมอย่างน้อยร้อยละ 65 ของประชากรสหภาพยุโรป
รวม หลังจากนั้นรัฐสภายุโรป (European Parliament) จะต้องให้สัตยาบัน ซึ่งในช่วงนี้จะถือว่าสหราชอาณาจักรยังคงเป็นสมาชิก
สหภาพยุโรปอยู่ กล่าวคือ ยังคงมีพันธกรณีตามสนธิสัญญาลิสบอน แต่ตัวแทนของสหราชอาณาจักรจะไม่มีส่วนร่วมในการอภิปราย
และออกเสียงลงคะแนนต่างๆ ในสภายุโรปได้
4

Article 50 (มาตรา 50) กล่าวว่า หากประเทศสมาชิกประเทศต้องการออกจากสหภาพยุโรป จะต้องแจ้งต่อคณะมนตรียุโรป (European Council) เพื่อด�ำเนินการ
ตามขั้นตอนต่อไป ซึ่งในระหว่างกระบวนการ ประเทศดังกล่าวจะยังคงเป็นสมาชิกของสหภาพยุโรป แต่หากเมื่อครบ 2 ปีแล้วและยังไม่ได้ข้อสรุป สามารถขยายเวลา
เพื่อเจรจาหรือออกจากการเป็นสมาชิกโดยปริยาย

ประมาณการเศรษฐกิจไทย
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ขั้นตอนที่ 4 : เงื่อนไขด้านเวลา
การเจรจาข้อตกลงตามขั้นตอนที่ 3 จะใช้เวลา 2 ปี นับตั้งแต่นายกรัฐมนตรีสหราชอาณาจักรแจ้งให้คณะมนตรียุโรปทราบ
อย่างเป็นทางการตามที่ระบุไว้ในมาตรา 50 หรือในขั้นตอนที่ 2 แต่หากเวลา 2 ปีผ่านไปโดยที่ยังไม่สามารถบรรลุข้อตกลงกันได้
สหราชอาณาจักรสามารถขออนุมัติขยายเวลาในการเจรจาได้โดยต้องได้รับความเห็นชอบจาก 27 ประเทศสมาชิกที่เหลือ แต่หาก
ไม่ได้รับการอนุมัติให้ต่อเวลา สหราชอาณาจักรจะต้องออกจากการเป็นสมาชิกโดยปริยาย
ขั้นตอนที่ 5 : สหราชอาณาจักรออกจากสหภาพยุโรปโดยสมบูรณ์
สหราชอาณาจักรแยกตัวออกจากสหภาพยุโรปโดยสมบูรณ์ ซึ่งหลังจากนั้นสหราชอาณาจักรสามารถเจรจาการค้าและ
การลงทุนใหม่กับประเทศคู่ค้าคู่ลงทุนทั่วโลกรวมทั้งสหภาพยุโรป
ภาพที่ 12 ขั้นตอนในการออกจากสมาชิกภาพสหภาพยุโรป

ที่มา : รวบรวมโดยส�ำนักนโยบายเศรษฐกิจมหภาค ส�ำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

7. เส้นทางของสหราชอาณาจักร ในการก้าวออกจากสหภาพยุโรป
7.1 ผลกระทบต่อสหราชอาณาจักร
ด้านเศรษฐกิจ
ในระยะสั้น ผลกระทบส่วนใหญ่เกิดขึ้นต่อตลาดการเงินทั้งตลาดเงินและตลาดทุน จากภาวะตื่นตระหนกทั้งใน
สหราชอาณาจักรและในตลาดการเงินทัว่ โลก ส่งผลให้นกั ลงทุนบางส่วนเกิดความไม่เชือ่ มัน่ และเคลือ่ นย้ายเงินทุนจากสหราชอาณาจักร
ไปยังตลาดอื่นๆ เพื่อแสวงหาผลตอบแทนที่มากกว่า โดยจะเห็นได้ว่าเงินปอนด์สเตอร์ลิงอ่อนค่าที่สุดในรอบ 31 ปีดังที่กล่าวไว้แล้ว
ข้างต้น อย่างไรก็ตาม ผลกระทบด้านอัตราแลกเปลี่ยนนี้มีทั้ง 2 ด้าน โดยด้านหนึ่ง เงินปอนด์ที่อ่อนค่าลงจะท�ำให้สหราชอาณาจักร
สามารถส่งออกสินค้าได้มากขึ้นและยังดึงดูดให้ชาวต่างชาติเดินทางมาท่องเที่ยวในสหราชอาณาจักรเพิ่มขึ้นอีกด้วย อย่างไรก็ตาม
เงินปอนด์ที่อ่อนค่าก็จะส่งผลให้ราคาสินค้าที่จะน�ำเข้ามายังสหราชอาณาจักรสูงขึ้นด้วย
ในระยะปานกลางถึงระยะยาว การออกจากสหภาพยุโรปจะส่งผลต่อการเข้าถึงสิทธิประโยชน์ทางด้านการส่งออก
และน�ำเข้าจากตลาดร่วมในสหภาพยุโรปซึง่ จะท�ำให้ภาคธุรกิจของสหราชอาณาจักรทีพ่ งึ่ พาตลาดในสหภาพยุโรปได้รบั ผลกระทบ
โดยองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (Organization for Economic Co-operation and Development :
OECD) ได้ประเมินความเสียหายในเศรษฐกิจของสหราชอาณาจักรไว้ถึงร้อยละ 3.3 ถึง 5.1 จากกรณีฐาน ณ ปี 2563 อีกทั้งเนื่องจาก
ปัจจุบนั กรุงลอนดอนเป็นศูนย์กลางทางการเงินของโลก ซึง่ สร้างรายได้ให้แก่สหราชอาณาจักรมหาศาล แต่ผลประชามติดงั กล่าวท�ำให้
สถาบันการเงินหลายแห่งเริม่ พิจารณาย้ายส�ำนักงานและพนักงานออกนอกสหราชอาณาจักร เนือ่ งจากความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจ
ในสหราชอาณาจักร หากปรากฏการณ์นกี้ ระจายไปในวงกว้าง สหราชอาณาจักรย่อมมีรายได้ลดลง นอกจากนีธ้ รุ กิจขนาดใหญ่หลายแห่ง
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เริ่มเตรียมตัวย้ายฐานไปยังประเทศอื่นๆ เนื่องจากการที่สหราชอาณาจักรสูญเสียสิทธิการเข้าถึงตลาดเดียวของสหภาพยุโรป ท�ำให้
การลงทุนในสหราชอาณาจักรน่าสนใจน้อยลง อีกทั้งเงินปอนด์ที่อ่อนค่าลงมากท�ำให้ธุรกิจมีต้นทุนที่เพิ่มขึ้น
นอกจากนี้ หลังจากออกจากสหภาพยุโรปแล้ว สินค้าของสหราชอาณาจักรที่ส่งออกไปยังประเทศต่างๆ ในสหภาพ
ยุโรปจะต้องเสียภาษีน�ำเข้า ดังนั้นสหราชอาณาจักรจึงต้องเริ่มเจรจาข้อตกลงทางการค้าเสรีกับสหภาพยุโรปและประเทศอื่นๆ ใหม่
อีกด้วย
ด้านสังคม
เนือ่ งจากแรงงานของประเทศสมาชิกในสหภาพยุโรปสามารถเคลือ่ นย้ายได้อย่างอิสระ ในช่วงทีผ่ า่ นมาจึงมีกลุม่ ผูอ้ พยพ
จากประเทศต่างๆ เดินทางเข้ามาท�ำงานในสหราชอาณาจักรด้วยแรงจูงใจในด้านค่าตอบแทนและชีวติ ความเป็นอยูท่ ดี่ ขี นึ้ การออกจาก
สหภาพยุโรปจึงท�ำให้สหราชอาณาจักรสามารถออกนโยบายจ�ำกัดจ�ำนวนแรงงานที่จะเข้ามาท�ำงานในประเทศได้ ซึ่งอาจท�ำให้
สหราชอาณาจักรขาดแรงงานในบางสาขาอาชีพ นอกจากนี้สหราชอาณาจักรอาจประสบกับอัตราการว่างงานที่สูงขึ้นจากการย้าย
ฐานการผลิตและส�ำนักงานของบริษทั ต่างชาติออกจากสหราชอาณาจักร แต่ทงั้ นีข้ นึ้ อยูก่ บั การเจรจาข้อตกลงระหว่างสหราชอาณาจักร
และสหภาพยุโรป
ด้านการเมือง
เพียงไม่กวี่ นั หลังจากทราบผลประชามติ ผูน้ ำ� สหภาพยุโรปได้จดั ประชุมพิเศษเพือ่ หารือในประเด็นนี้ โดยมีผนู้ ำ� หลายชาติ
แสดงความไม่พอใจอย่างชัดเจนกับผลที่ออกมา อาทิ นายฟรังซัวส์ โอลลองก์ ประธานาธิบดีฝรั่งเศสที่กล่าวถึงสหราชอาณาจักรและ
ผลประชามติว่า หากสหราชอาณาจักรต้องการจะเข้าถึงตลาดเดียวของสหภาพยุโรป สหราชอาณาจักรก็จะต้องแบกรับต้นทุนและ
ต้องยอมรับแรงงานต่างด้าวและผู้ลี้ภัยอย่างเสรีเหมือนประเทศอื่นๆ ในสหภาพยุโรป
นอกจากนี้ นางอังเกล่า เมอร์เคิล นายกรัฐมนตรีเยอรมนี ระบุว่าขณะนี้ถึงเวลาแล้วที่สหภาพยุโรปต้องเผชิญความจริง
และก้าวเดินต่อไป และไม่ควรคาดหวังว่าสหราชอาณาจักรจะเปลีย่ นใจกลับมาเข้าร่วมเป็นสมาชิกสหภาพยุโรปหลังจากทีอ่ อกไปแล้ว
และเมื่อแยกตัวไปแล้ว สหราชอาณาจักรจะไม่ได้รับสิทธิพิเศษเหมือนที่สมาชิกของสหภาพยุโรปได้รับ
นอกจากนี้ ยังมีความเสีย่ งทีส่ หราชอาณาจักรอาจแตกออกเป็นประเทศย่อยๆ จากการทีส่ กอตแลนด์และไอร์แลนด์เหนือ
ซึ่งมีท่าทีอยากแยกตัวเป็นอิสระจากสหราชอาณาจักรอยู่แล้ว อาจใช้การออกจากสหภาพยุโรปเป็นเงื่อนไขในการขอท�ำประชามติ
อีกรอบเพื่อแยกตัวเป็นอิสระจากสหราชอาณาจักรและกลับไปเป็นส่วนหนึ่งของสหภาพยุโรป
7.2 ผลกระทบต่อสหภาพยุโรป
การออกจากสหภาพยุโรปของสหราชอาณาจักรอาจส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของสหภาพยุโรปมากขึน้ เนือ่ งจาก
สหราชอาณาจักรเป็นศูนย์กลางการลงทุนและศูนย์กลางการเงินในยุโรป อีกทั้งเศรษฐกิจสหราชอาณาจักรยังมีขนาดเป็นอันดับ 3
ในสหภาพยุโรป จึงเสมือนว่าสหภาพยุโรปจะต้องเสียก�ำลังส�ำคัญไป อีกทั้งต้องรับภาระคนว่างงานในประเทศสมาชิกที่เพิ่มมากขึ้น
นอกจากนี้ เริ่มมีกระแสในประเทศสมาชิกหลายประเทศในสหภาพยุโรปเรียกร้องให้มีการท�ำประชามติในลักษณะที่คล้ายคลึงกัน
ซึ่งหากประเทศเหล่านั้นมีมติออกจากสหภาพยุโรป ในกรณีเลวร้าย สหภาพยุโรปอาจล่มสลายได้ แต่ก็เป็นกรณีที่เกิดขึ้นได้ยากมาก

8. ผลกระทบต่อประเทศไทย
คาดว่ากรณี Brexit จะส่งผลกระทบต่อไทยจะได้รับเพียงทางอ้อมและค่อนข้างจ�ำกัด โดยผลกระทบส่วนใหญ่จะอยู่ในตลาด
การเงินและอัตราแลกเปลี่ยน ดังนี้
ด้านการค้า
ผลกระทบในระยะสัน้ จากเงินปอนด์ทอี่ อ่ นค่าลงอาจท�ำให้สนิ ค้าไทยในสหราชอาณาจักรมีราคาสูงขึน้ และอาจท�ำให้การส่งออก
ของไทยไปยังสหราชอาณาจักรได้รบั ผลกระทบบ้างจากค�ำสัง่ ซือ้ ทีอ่ าจลดลงโดยเฉพาะในกลุม่ สินค้าฟุม่ เฟือย อย่างไรก็ตาม ผลกระทบ
จะอยู่ในวงจ�ำกัด เนื่องจากสหราชอาณาจักรเป็นแหล่งส่งออกอันดับที่ 14 ของไทย ด้วยสัดส่วนการส่งออกปี 2558 เพียงร้อยละ 1.8
ของมูลค่าการส่งออกรวม ซึ่งถือเป็นสัดส่วนที่ไม่สูงนัก ในส่วนของการส่งออกไปยังสหภาพยุโรป หากปัญหาไม่ลุกลามจนกลายเป็น
กรณีเลวร้าย ผลกระทบของการส่งออกจากไทยไปยังประเทศอื่นๆ ในสหภาพยุโรปก็อาจไม่มากนัก
ทั้งนี้ ในระยะยาว การที่สหราชอาณาจักรมีผลประชามติออกจากสหภาพยุโรป อาจท�ำให้ไทยสามารถเจรจาการค้ากับ
สหราชอาณาจักรได้โดยตรง และอาจมีการผ่อนปรนข้อจ�ำกัดในการน�ำเข้าสินค้าบางชนิดอาทิ ผักและผลไม้ ที่เดิมต้องปฏิบัติตาม
ประมาณการเศรษฐกิจไทย
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กฎระเบียบของสหภาพยุโรป ซึง่ จะท�ำให้ไทยได้ประโยชน์และสามารถขยายมูลค่าการค้าระหว่างไทยกับสหราชอาณาจักร อย่างไรก็ตาม
ผลในระยะยาวยังต้องขึน้ อยูก่ บั การเจรจาและสร้างข้อตกลงระหว่างสหราชอาณาจักรและสหภาพยุโรปว่าจะมีแนวทางอย่างไร อีกทัง้
ความสามารถในการปรับตัวทางเศรษฐกิจของทั้งสองฝ่าย
ด้านภาคการเงิน ตลาดการเงิน และการลงทุน
ผลกระทบต่อสถาบันการเงินไทยน่าจะอยู่ในวงจ�ำกัด เนื่องจากในช่วงที่ผ่านมาสถาบันการเงินไทยได้เตรียมความพร้อมและ
ป้องกันความเสีย่ งอัตราแลกเปลีย่ นไว้บา้ งแล้ว อย่างไรก็ตาม ตลาดการเงินของไทยอาจได้รบั ผลกระทบทางอ้อมจากเงินปอนด์และยูโรที่
อ่อนค่าลงในระยะสัน้ อีกทัง้ ตลาดการเงินโลกมีความผันผวนสูงขึน้ ซึง่ จะส่งผลต่อตลาดการเงินไทยอย่างหลีกเลีย่ งไม่ได้ แต่ผลกระทบนี้
จะค่อนข้างจ�ำกัด เนื่องจากไทยมีเสถียรภาพทางการเงินที่ค่อนข้างมั่นคงเมื่อเทียบกับประเทศอื่นในภูมิภาค โดยมีดุลบัญชีเดินสะพัด
เกินดุลในระดับสูง และเงินส�ำรองระหว่างประเทศในระดับที่แข็งแกร่ง โดยเงินส�ำรองระหว่างประเทศ ณ วันที่ 24 มิถุนายน 2559
อยูท่ รี่ ะดับ 178.8 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึง่ สูงกว่าหนีต้ า่ งประเทศระยะสัน้ 3.4 เท่า ท�ำให้ไทยสามารถรองรับความผันผวนของเงินทุน
เคลื่อนย้ายระหว่างประเทศได้
นอกจากนี้ ในด้านการลงทุน เงินปอนด์ที่อ่อนค่าท�ำให้นักลงทุนไทยสามารถเข้าซื้อสินทรัพย์ในสหราชอาณาจักรได้มากขึ้น
แต่ในทางกลับกัน นักลงทุนสหราชอาณาจักรต้องซื้อสินทรัพย์ของไทยด้วยราคาที่แพงขึ้น ซึ่งอาจท� ำให้นักลงทุนสหราชอาณาจักร
ชะลอการลงทุนในไทยได้
ด้านการท่องเที่ยวและบริการ
ผลกระทบต่อภาคการท่องเทีย่ วทีส่ ำ� คัญเกิดจากความไม่แน่นอนโดยเฉพาะในแง่ของอัตราแลกเปลีย่ น ซึง่ ยากทีจ่ ะคาดการณ์
ทั้งนี้ เงินปอนด์ที่อ่อนค่าลงจะส่งผลให้นักท่องเที่ยวจากสหราชอาณาจักรที่จะเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในไทยมีค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้น และ
อาจท�ำให้นักท่องเที่ยวตัดสินใจพักแผนการท่องเที่ยวไว้ก่อน ซึ่งอาจกระทบผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวในประเทศบ้าง รวมทั้ง
อาจลดการใช้จ่ายลงบ้าง แต่คาดว่าผลกระทบจะอยู่ในวงจ�ำกัด และจะไม่ส่งผลกระทบในทันที เนื่องจากนักท่องเที่ยวจาก
สหราชอาณาจักรที่เดินทางเข้ามาไทยในปี 2558 มีจ�ำนวน 9.47 แสนคน คิดเป็นร้อยละ 3.2 ของจ�ำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติ
รวมที่เดินทางเข้าไทย และโดยส่วนใหญ่มักจะมีการวางแผนเดินทางล่วงหน้าไว้แล้ว อย่างไรก็ดี ในทางกลับกันนักท่องเที่ยวชาวไทย
อาจเลือกเดินทางไปท่องเที่ยวในสหราชอาณาจักรมากขึ้นจากเงินปอนด์ที่อ่อนค่า

9. บทสรุป
จากนโยบายการหาเสียงในการเลือกตั้งทั่วไปในสหราชอาณาจักรเมื่อปี 2558 ของนายเดวิด คาเมรอน นายกรัฐมนตรี
จากพรรคอนุ รั ก ษ์ นิ ย ม ได้ น� ำ มาสู ่ ก ารท� ำ ประชามติ ข องสหราชอาณาจั ก รเมื่ อ วั น ที่ 23 มิ ถุ น ายน 2559 เพื่ อ พิ จ ารณาว่ า
สหราชอาณาจักรควรที่จะยังคงอยู่กับสหภาพยุโรปต่อไปหรือไม่ ซึ่งผลการลงประชามติออกมาแสดงให้เห็นว่าเสียงส่วนใหญ่ต้องการ
ที่จะให้สหราชอาณาจักรออกจากการเป็นสมาชิกสหภาพยุโรป ด้วยคะแนนเสียงร้อยละ 51.9 ต่อ 48.9 ท�ำให้สหราชอาณาจักร
กลายเป็นประเทศแรกในสหภาพยุโรปที่ประชาชนลงประชามติว่าต้องการออกจากการเป็นสมาชิก หรือ “Brexit”
ผลประชามติดังกล่าวได้สร้างความผันผวนอย่างรุนแรงต่อเศรษฐกิจทั่วโลก ไม่ว่าจะเป็นเงินปอนด์สเตอร์ลิงที่อ่อนค่าลง
แตะระดับต�่ำสุดในรอบ 31 ปี นับตั้งแต่ปี 2528 อีกทั้งดัชนีตลาดหลักทรัพย์หลายแห่งได้ปรับตัวลดลงอย่างหนัก อย่างไรก็ตาม
ผลกระทบข้างต้นเป็นเพียงผลกระทบบางส่วนในระยะสัน้ เท่านัน้ ส่วนผลกระทบในระยะต่อไปต่อสหราชอาณาจักรและสหภาพยุโรปนัน้
มีหลายด้าน ซึง่ ผลจะรุนแรงและยืดเยือ้ เพียงใด คงต้องพิจารณาผลการเจรจาระหว่างสหราชอาณาจักรและสหภาพยุโรปว่าจะออกมา
เป็นเช่นไร ซึง่ กระบวนการดังกล่าวต้องใช้เวลาอย่างน้อยประมาณ 2 ปีหลังจากทีร่ ฐั สภาสหราชอาณาจักรผ่านกระบวนการทางกฎหมาย
และแจ้งต่อคณะมนตรีของสหภาพยุโรปอย่างเป็นทางการ เพื่อเจรจาข้อตกลงต่างๆ
อย่างไรก็ตาม ทิศทางความสัมพันธ์ระหว่างสหราชอาณาจักรและสหภาพยุโรปในระยะต่อไปจะขึ้นอยู่กับนางเทเรซา เมย์
นายกรัฐมนตรีคนใหม่ทเี่ ข้ามาด�ำรงต�ำแหน่งและจะสร้างประวัตศิ าสตร์ดว้ ยการเป็นผูน้ ำ� ประเทศคนแรกทีพ่ าประเทศของตนออกจาก
สหภาพยุโรป อีกทั้งผลการเจรจาของทั้งสองฝ่ายก็จะเป็นส่วนส�ำคัญที่จะชี้ชะตาของทั้งสหราชอาณาจักรและสหภาพยุโรปต่อไป
ซึ่งแน่นอนว่าขณะนี้ทั่วโลกก�ำลังจับตาทุกย่างก้าวและทุกๆ การตัดสินใจที่ก�ำลังจะเกิดขึ้น บทสรุปของเรื่องนี้จะเป็นอย่างไร
นายกรัฐมนตรีของสหราชอาณาจักรคนใหม่จะจัดการเรื่องนี้อย่างไร รวมทั้งผลการเจรจาจะเป็นอย่างไร คงต้องติดตามกันต่อไป
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บทวิเคราะห์
เรื่อง Brexit...สะเทือนใคร ในอาเซียน

1

บทสรุปผู้บริหาร

การออกจากสหภาพยุโรปของสหราชอาณาจักรในครั้งนี้ได้สร้างแรงสะเทือนไปทั่วโลก โดยเฉพาะ
ประเทศอาเซียนซึ่งมีระบบเศรษฐกิจขนาดเล็กแบบเปิด (Small Open Economy) ที่มีความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจ
การค้า การลงทุน และการท่องเที่ยวกับสหราชอาณาจักร
❍❍ ภาคการค้ า เป็ น อี ก หนึ่ ง ภาคเศรษฐกิ จ ที่ มี ค วามส� ำ คั ญ กั บ ประเทศอาเซี ย น โดยมู ล ค่ า การส่ ง ออก
ในปี 2558 ของอาเซียนไปยังตลาดโลกมีมูลค่ามากถึง 1.17 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 7.1 ของมูลค่า
การส่งออกของโลก ส�ำหรับสินค้าส่งออกหลักที่สร้างรายได้ให้กับอาเซียน คือ สินค้ากลุ่มอิเล็กทรอนิกส์และส่วนประกอบ
เครื่องจักรกล ยานยนต์และส่วนประกอบ เป็นส�ำคัญ
❍❍ ประเทศไทยอยู่อันดับที่ 20 ของประเทศผู้ส่งออกส�ำคัญของโลกส�ำหรับสินค้าส่งออกส�ำคัญของไทย
คือ สินค้าในกลุม่ เครือ่ งจักร ชิน้ ส่วนอิเล็กทรอนิกส์ และชิน้ ส่วนยานยนต์ นอกจากนี้ ไทยยังเป็นผูส้ ง่ ออกส�ำคัญโดยมีสว่ นแบ่ง
ตลาดโลกเป็นอันดับ 2 ของโลก ในการส่งออกน�้ำตาล แป้งสาลี และผลผลิตเกี่ยวเนื่อง
❍❍ อย่ า งไรก็ ดี ประเทศไทยยั ง ต้ อ งเผชิ ญ กั บ ความท้ า ทายเชิ ง โครงสร้ า งการส่ ง ออก โดยเฉพาะ
ขีดความสามารถในการแข่งขันที่ถดถอยซึ่งเป็นปัญหาที่หลายประเทศในอาเซียนก�ำลังประสบเช่นกัน ขณะที่ประเทศ
เวียดนามเป็นประเทศเดียวในอาเซียนทีม่ ขี ดี ความสามารถในการแข่งขันในระดับสูงท�ำให้การส่งออกของเวียดนามเติบโตได้
ต่อเนื่อง และเวียดนามยังสามารถครองส่วนแบ่งตลาดโลกได้เพิ่มขึ้นด้วย
❍❍ ประเทศเวียดนามคาดว่าจะได้รบ
ั ผลกระทบจาก Brexit มากทีส่ ดุ เมือ่ เทียบกับประเทศอืน่ ๆ ในอาเซียน
เนื่องจากมีความเชื่อมโยงกับตลาดสหราชอาณาจักรมากที่สุด อีกทั้งเวียดนามยังพึ่งพาตลาดส่งออกสหราชอาณาจักร
มากที่สุดอีกด้วย อีกประเทศที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบสูงเช่นกันคือ กัมพูชา เนื่องจากมีการพึ่งพาการส่งออกไปยัง
สหราชอาณาจักรในระดับสูงเช่นกัน
❍❍ ส�ำหรับประเทศไทย คาดว่าจะได้รับผลกระทบที่จ�ำกัด เนื่องจากสัดส่วนการส่งออกของไทยไปยัง
สหราชอาณาจักรอยู่ที่ร้อยละ 1.8 ขณะที่ส่วนแบ่งตลาดของไทยในสหราชอาณาจักรเพียงร้อยละ 0.6 ของการน�ำเข้า
ทั้งหมดของสหราชอาณาจักร
❍❍

1. บทน�ำ
ในช่วงทศวรรษนีป้ ระเด็นส�ำคัญทีท่ วั่ โลกจับตามองคงหนีไม่พน้ เรือ่ งของการออกจากสหภาพยุโรปของสหราชอาณาจักร หรือ
ที่รู้จักในชื่อของ “Brexit” ซึ่งทั่วโลกต่างเฝ้าติดตามสถานการณ์เพื่อประเมินผลกระทบดังกล่าว เนื่องจาก สหราชอาณาจักรซึ่งเป็น
หนึ่งในประเทศสมาชิกผู้ก่อตั้งสหภาพยุโรป (European Union : EU) ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2516 รวมระยะเวลาการเป็นสมาชิกของ EU
ถึงกว่า 43 ปี ดังนัน้ การออกจากสหภาพยุโรปของสหราชอาณาจักรจึงนับเป็นการเปลีย่ นแปลงครัง้ ใหญ่ของสหราชอาณาจักร รวมทัง้
สหภาพยุโรป และอาจมีผลต่อบริบทการค้าการลงทุนโลกที่เปลี่ยนแปลงไปในอนาคต
Brexit ในครั้งนี้ได้สร้างแรงสะเทือนไปทั่วโลก โดยเฉพาะประเทศอาเซียนซึ่งมีระบบเศรษฐกิจขนาดเล็กแบบเปิด (Small
Open Economy) ที่มีความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน และการท่องเที่ยวกับสหราชอาณาจักร อนึ่งภาคการค้าสินค้า
นับเป็นประตูเชือ่ มโยงเศรษฐกิจทีส่ ำ� คัญของอาเซียน เนือ่ งจากประเทศอาเซียนพึง่ พาภาคการค้าสินค้าในการขับเคลือ่ นเศรษฐกิจ และ
หากพิจารณาระดับการเปิดประเทศของอาเซียนพบว่า สิงคโปร์ เป็นประเทศอันดับ 1 ในอาเซียน ทีม่ รี ะดับการเปิดประเทศสูงถึงร้อยละ
221.1 ของ GDP รองลงมาคือ เวียดนาม โดยมีระดับการเปิดประเทศอยู่ที่ร้อยละ 169.5 ของ GDP ส�ำหรับประเทศไทยอยู่อันดับที่ 5
ในอาเซียน โดยมีระดับการเปิดประเทศที่ร้อยละ 105.5 ของ GDP
1

ผูเ้ ขียน ดร.กุลกัลยา พระยาราช และนายปองคุณ พันธุอ์ ายุวฒ
ั นะ ส�ำนักนโยบายเศรษฐกิจมหภาค ขอขอบคุณ ดร.กุลยา ตันติเตมิท และคุณพงศ์นคร โภชากรณ์ ส�ำหรับ
ข้อแนะน�ำ
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ภาพที่ 1 ระดับการเปิดประเทศ ปี 2558

ที่มา : ข้อมูลสถิติจาก World Trade Organization (WTO) และ World Bank

ในช่วงที่ผ่านมา ต้องยอมรับว่าเป็นปีแห่งความท้าทายของภาคการค้าทั่วโลก รวมทั้งของอาเซียนและประเทศไทย เนื่องจาก
การค้าทั่วโลกยังได้รับผลกระทบจากอุปสงค์โลกที่อ่อนแอตามภาวะเศรษฐกิจของประเทศคู่ค้าส�ำคัญ ซึ่งกองทุนการเงินระหว่าง
ประเทศ (IMF) ได้ท�ำการศึกษาและพบว่าในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา การที่การค้าของโลกมีอัตราการเติบโตที่ชะลอลง โดยขยายตัวได้
เพียงร้อยละ 3-4 ต่อปี เมื่อเทียบกับการเติบโตของการค้าโลกในช่วง 10 ปี ก่อนเกิดวิกฤติการเงินโลก (Sub-Prime Crisis) ที่ขยายตัว
ร้อยละ 7.1 ต่อปี เนื่องจากผลของการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างของประเทศคู่ค้า (Structural Change in Trade-GDP Relation)
ในหลายประเทศ โดยเฉพาะ จีน จากที่เป็นประเทศผู้ส่งออกและผู้น�ำเข้าหลักของโลกไปเป็นประเทศที่ให้ความส�ำคัญกับการเติบโต
ภายในประเทศและเน้นภาคการบริโภคและภาคบริการ จากเดิมที่เน้นภาคการค้าและภาคอุตสาหกรรม นอกจากนี้ ปัจจัยด้านราคา
น�ำ้ มันในตลาดโลกทีต่ กต�ำ่ ยังเป็นแรงกดดันและส่งผลกระทบต่อราคาสินค้าเกษตรและภาคอุตสาหกรรม และส่งผลให้ภาคการส่งออก
ทั่วโลกชะลอลง อย่างไรก็ดี องค์กรการค้าโลก (WTO) ประมาณการว่าปริมาณการค้าโลกในปี 2559 จะยังทรงตัวที่ร้อยละ 2.8
แต่คาดว่าภาคการส่งออกสินค้าของโลกจะดีขึ้นในปี 2560 โดยคาดว่า ปริมาณการค้าโลกจะขยายตัวได้ที่ร้อยละ 3.6 ตามการฟื้นตัว
ของเศรษฐกิจโลก โดยเฉพาะเศรษฐกิจสหรัฐฯ ดังนั้น จึงเป็นที่น่าสนใจว่าการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างทางการค้าเนื่องจาก Brexit
จะมีผลต่อบริบทการค้าของอาเซียนอย่างไร ใครจะได้รบั ผลกระทบมากทีส่ ดุ และผลกระทบดังกล่าวจะจ�ำกัดในประเทศใดในอาเซียน

2. อาเซียนค้าอะไร และค้ากับใคร?
หากพิจารณาประเทศผู้ส่งออกส�ำคัญของโลก พบว่า ประเทศจีน สหรัฐฯ และเยอรมนี เป็นประเทศผู้ส่งออกส�ำคัญอันดับ 1
2 และ 3 ของโลก ตามล�ำดับ โดยมีส่วนแบ่งตลาด (Market share) ของการส่งออกของโลกถึงร้อยละ 13.8 9.1 และ 8.1 ตามล�ำดับ
ส�ำหรับประเทศไทย อยู่อันดับที่ 20 ของประเทศผู้ส่งออกของโลก โดยในปี 2558 ประเทศไทยมีมูลค่าการส่งออก 2.14 แสนล้าน
ดอลลาร์สหรัฐ และมีสว่ นแบ่งตลาดคิดเป็นร้อยละ 1.3 ของมูลค่าการส่งออกทัง้ หมดของโลก และหากเทียบกับประเทศอืน่ ๆ ในอาเซียน
ประเทศไทยเป็นประเทศผู้ส่งออกสินค้าอันดับ 2 ในอาเซียนรองจากสิงคโปร์ ที่เป็นอันดับ 14 ของโลก ซึ่งมีส่วนแบ่งตลาดที่ร้อยละ
2.1 ขณะที่ มาเลเซีย เวียดนาม อินโดนีเซีย และฟิลิปปินส์ มีส่วนแบ่งตลาดที่ร้อยละ 1.22 1.14 0.92 และ 0.36 ตามล�ำดับ
ส�ำหรับการส่งออกรวมของอาเซียน พบว่า อาเซียนส่งออกไปทัว่ โลก มีมลู ค่ารวมถึง 1.17 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ (หรือคิดเป็น
ประมาณ 41 ล้านล้านบาท) เป็นสัดส่วนร้อยละ 7.1 ของการส่งออกของโลก หรือมีขนาดใหญ่เทียบเท่ากับขนาดเศรษฐกิจของ
8 ประเทศอาเซียนรวมกัน (มาเลเซีย สิงคโปร์ ฟิลิปปินส์ เวียดนาม พม่า กัมพูชา ลาว และบรูไน) หรือมีขนาดเทียบเท่ากับ 3 เท่า
ของขนาดเศรษฐกิจไทย
หากพิจารณาความเชื่อมโยงเชิงภูมิศาสตร์และโครงสร้างเศรษฐกิจ ประกอบกับปัจจัยการผลิต โดยเฉพาะภาคแรงงานของ
อาเซียนทีม่ คี วามสัมพันธ์กนั ค่อนข้างมาก จึงเอือ้ ให้อาเซียนเป็นห่วงโซ่อปุ ทานการผลิตสินค้าและส่งออกสินค้าไปยังทัว่ โลก นอกจากนี้
อาเซียนยังมีมูลค่าการค้าระหว่างกันที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส�ำหรับรูปแบบการค้าภายในของอาเซียนมีทั้งการค้าภายใน
อุตสาหกรรมเดียวกัน (Intra Industry Trade) และต่างอุตสาหกรรมหากพิจารณารูปแบบการค้าภายในอุตสาหกรรมเดียวกัน
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แบบแนวนอน (Horizontal intra-industry trade) ภายในอาเซียน จะพบว่าสินค้าจะมีความต่างกันโดยลักษณะ (Differentiation in
characteristics) แต่สามารถใช้ทดแทนกันได้ โดยการค้าสินค้าในรูปแบบนี้ ได้แก่ สินค้ากลุม่ ผลิตภัณฑ์ปโิ ตรเคมีขนั้ ปลาย เม็ดพลาสติก
เป็นต้น ส�ำหรับรูปแบบการค้าภายในอุตสาหกรรมเดียวกันแบบแนวดิ่ง (Vertical Intra-Industry Trade) ซึ่งเป็นการค้าระหว่าง
ประเทศในอุตสาหกรรมเดียวกัน โดยสินค้ามีความแตกต่างกันด้านคุณภาพ (Differentiation in Quality) หรือต่างด้านเทคโนโลยี
เช่น สินค้าในกลุม่ อิเล็กทรอนิกส์ ชิน้ ส่วนคอมพิวเตอร์และส่วนประกอบ เครือ่ งจักรกล ยานยนต์และส่วนประกอบ เป็นต้น ซึง่ แนวโน้ม
การค้าภายในอุตสาหกรรมเดียวกันแบบแนวดิ่งมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ดี ยังมีบางกลุ่มสินค้าที่ใช้เทคโนโลยี
การผลิตขั้นสูง เช่น เคมีภัณฑ์ชีวภาพ (Organic Chemicals) และผลิตภัณฑ์ยา ที่เป็นสินค้าส่งออกหลักของบางประเทศในอาเซียน
คือ ประเทศสิงคโปร์และมาเลเซีย ขณะที่การส่งออกทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น�้ำมันดิบและผลิตภัณฑ์ไม้ มีเพียงประเทศอินโดนีเซีย
พม่า ลาวและบรูไน เป็นประเทศผู้ส่งออกส�ำคัญ
ภาพที่ 2 ประเทศผู้ส่งออกส�ำคัญของโลก

ที่มา : trademap.org
Infographic โดย นายพรเทพ อาชัศศะชาติ

ภาพที่ 3 สินค้าส่งออกส�ำคัญของอาเซียนไปยังทั่วโลก

ที่มา : trademap.org
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3. ศักยภาพการส่งออกของไทยอยู่ตรงไหนของโลก?
หากพิจารณาศักยภาพการส่งออก โดยพิจารณาส่วนแบ่งตลาดโลก (Market Share) และอัตราการเติบโตการส่งออก
ของไทยในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา พบว่า ประเทศไทยติดกับกับดักขีดความสามารถในการแข่งขันถดถอย ซึ่งเป็นปัญหาเชิงโครงสร้างของ
ภาคการส่งออกของไทย ประกอบกับโครงสร้างการค้าที่เปลี่ยนแปลงไปตามที่กล่าวมาก่อนหน้า จึงส่งผลให้ภาคการส่งออกไทย
ไม่สามารถกลับมาเติบโตได้ดีเหมือนในช่วงที่ผ่านมา เช่นเดียวกับหลายๆ ประเทศทั่วโลก โดยเฉพาะ จีน สหรัฐ สหภาพยุโรป ญี่ปุ่น
มาเลเซีย สิงคโปร์ และอินโดนีเซีย ซึง่ ต่างก็เผชิญกับความท้าทายเช่นเดียวกัน อย่างไรก็ดี ประเทศไทยยังถือว่าเป็นประเทศทีม่ ศี กั ยภาพ
ในการส่งออก เนื่องจากยังครองส่วนแบ่งตลาดขนาดใหญ่ที่ร้อยละ 1.3 ของการส่งออกโลก ดังนั้นภาครัฐจึงได้ผลักดันด�ำเนินการ
เดินหน้าแก้ปัญหายกเครื่องโครงสร้างการค้าไทย โดยมุ่งเน้นการเพิ่มขีดความสามารถและยกระดับมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าส่งออกไทย
เพือ่ ให้สามารถกลับมาขยายตัวได้อกี ครัง้ ซึง่ ภาครัฐได้เร่งเดินหน้าด�ำเนินการแก้ปญ
ั หาเชิงโครงสร้างทางเศรษฐกิจและภาคการส่งออก
โดยมีมาตรการสนับสนุนการลงทุนเพื่อสร้าง S-Curve ใหม่ ผ่านมาตรการส่งเสริม 10 อุตสาหกรรมกรรมเป้าหมาย เพื่อเป็นกลไก
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและเตรียมความพร้อมสู่การเป็นอุตสาหกรรม 4.0
ส�ำหรับศักยภาพของอาเซียน พบว่า เวียดนาม เป็นประเทศเดียวทีภ่ าคการส่งออกมีศกั ยภาพสูงมาก โดยมีสว่ นแบ่งตลาดโลก
และอัตราการเติบโตที่สูงกว่าค่าเฉลี่ยของโลก ส�ำหรับกัมพูชา และเมียนมาร์ ยังจ�ำเป็นต้องเพิ่มส่วนแบ่งตลาด ขณะที่ ฟิลิปปินส์ ลาว
และบรูไน ยังต้องเผชิญความท้าทายที่มากกว่าทุกประเทศอาเซียน เนื่องจากจะต้องเร่งการสนับสนุนการขยายตัวภาคการส่งออก
ยังจ�ำเป็นจะต้องแย่งชิงส่วนแบ่งตลาดจากประเทศอื่นๆ

ภาพที่ 4 ศักยภาพการส่งออกของไทยและอาเซียน

ที่มา : UN COMTRADE รวบรวมและค�ำนวณโดย สศค.

ส�ำหรับการส่งออกของไทย หมวดสินค้าที่สามารถสร้างรายได้มากที่สุด คือ เครื่องจักร ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ และชิ้นส่วน
ยานยนต์ ตามล�ำดับ โดยมีผู้น�ำเข้าหลักคือ สหรัฐอเมริกาและจีน ส่วนในสหภาพยุโรป ประเทศที่เป็นผู้น�ำเข้าหลัก ได้แก่ ประเทศ
เยอรมนี เนเธอร์แลนด์ และสหราชอาณาจักร นอกจากนี้ ประเทศไทยยังครองส่วนแบ่งของตลาดอาหาร น�้ำตาลและผลิตผลจาก
น�้ำตาล รวมไปถึงผลิตผลจ�ำพวกแป้งสาลีมากเป็นอันดับที่สองของโลก
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ตารางที่ 1 สินค้าส่งออกส�ำคัญของไทย 5 อันดับแรกไปยังอาเซียน
สินค้าส่งออก ครึ่งแรกปี 2559
มูลค่า (ล้านเหรียญสหรัฐ) อัตราขยายตัว (%)
1. รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ
3,451.9
5.08
2. น�้ำมันส�ำเร็จรูป
1,699.8
-43.91
3. อัญมณีและเครื่องประดับ
1,184
49.02
4. เคมีภัณฑ์
1,075.8
-9.56
5. เครื่องจักรกลและส่วนประกอบของเครื่องจักรกล
1,004.4
-16.94

สัดส่วน (%)
12.89
6.35
4.42
4.02
3.75

ที่มา : กระทรวงพาณิชย์

ตารางที่ 2 สินค้าน�ำเข้าส�ำคัญของไทย 5 อันดับแรกจากอาเซียน
สินค้าน�ำเข้า ครึ่งแรกปี 2559
1. เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ
2. น�้ำมันดิบ
3. เคมีภัณฑ์
4. เครื่องจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบ
5. เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน

มูลค่า (ล้านเหรียญสหรัฐ) อัตราขยายตัว (%)
1,548.4
-2.54
1,387.5
-36.78
1,154.6
-6.12
1,084.9
-12.73
1,066.5
13.74

สัดส่วน (%)
8.65
7.75
6.45
6.06
5.96

ที่มา : กระทรวงพาณิชย์

4. Brexit สะเทือนใคร… ในอาเซียน?
นักวิเคราะห์หลายฝ่ายยังคงจับตาถึงผลกระทบ ภายหลังทราบผลประชามติออกจาก EU ของสหราชอาณาจักร เมื่อเดือน
มิถุนายนที่ผ่านมา ว่าจะมีผลต่อการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศไปในทิศทางใด ทั้งนี้ แม้ว่าการด�ำเนินการในการออกจาก
สหภาพยุโรปของสหราชอาณาจักร จะใช้ระยะเวลาอีกไม่ตำ�่ กว่า 2 ปี ภาคเอกชนไทยและอาเซียนจ�ำเป็นต้องเตรียมความพร้อมรับมือ
ความผันผวนที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ทั้งในเรื่องของความผันผวนของค่าเงินที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง และการชะลอตัวของเศรษฐกิจ
สหราชอาณาจักรและสหภาพยุโรป ซึ่งภาครัฐก็ได้เฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพื่อเตรียมความพร้อมและมาตรการต่างๆ
ในการเข้าไปสนับสนุนการเติบโตและลดผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทย โดยในปีที่ผ่านมา อาเซียนส่งออกสินค้าไปยังสหราชอาณาจักร
มีมูลค่าประมาณ 16.7 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ และมีส่วนแบ่งทางการตลาดในสหราชอาณาจักรประมาณร้อยละ 2.7 ของมูลค่า
การส่งออกไปยังสหราชอาณาจักรทั้งหมด
ส�ำหรับประเทศในอาเซียนที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจาก Brexit มากที่สุด หากพิจารณาจากความเชื่อมโยงของการส่งออก
สินค้า โดยในกรณีทสี่ หราชอาณาจักรมีความต้องการน�ำเข้าสินค้าลดลงภายหลัง Brexit และไม่มผี ลกระทบจากปัจจัยอืน่ ๆ เช่น ไม่เกิด
กรณีทปี่ ระเทศสมาชิกอืน่ ๆ ต้องการออกจากสหภาพยุโรปอีก ประเทศอาเซียนทีค่ าดว่าจะได้รบั ผลกระทบมากทีส่ ดุ คือ “เวียดนาม”
เนื่องจากเศรษฐกิจเวียดนามมีความเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจสหราชอาณาจักร ค่อนข้างมากกว่าประเทศอื่นๆ ในอาเซียน กล่าวคือ
เวียดนามมีส่วนแบ่งตลาดในตลาดของสหราชอาณาจักรถึงร้อยละ 0.8 และเวียดนามยังพึ่งพาการส่งออกไปยังสหราชอาณาจักร
ในระดับสูง สะท้อนจากสัดส่วนการส่งออกของเวียดนามไปยังสหราชอาณาจักรมีสัดส่วนถึงร้อยละ 2.4 ของการส่งออกทั้งหมดของ
เวียดนาม อีกทั้งแนวโน้มการเติบโตของการส่งออกของเวียดนามไปยังสหราชอาณาจักรในช่วงปี 2554-2558 ยังขยายตัวในระดับสูง
ถึงร้อยละ 17 ต่อปี ส�ำหรับสินค้าส่งออกส�ำคัญ ได้แก่ เสื้อผ้า รองเท้า อิเล็กทรอนิกส์และส่วนประกอบ และเฟอร์นิเจอร์ จากปัจจัย
ข้างต้น ท�ำให้เวียดนามมีความเสี่ยงในการได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจที่มากเช่นกัน
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อีกประเทศหนึ่งอาเซียนที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจาก Brexit มาก คือ “กัมพูชา” แม้ว่าส่วนแบ่งตลาดของกัมพูชาใน
ตลาดสหราชอาณาจักร จะมีเพียงแค่ร้อยละ 0.1 แต่ระดับการพึ่งพาตลาดสหราชอาณาจักร อยู่ในระดับที่สูงมาก โดยกัมพูชาส่งออก
ไปสหราชอาณาจักร คิดเป็นสัดส่วนสูงถึงร้อยละ 7.0 ของการส่งออกทั้งหมดของกัมพูชา และมูลค่าการส่งออกของกัมพูชาไปยัง
สหราชอาณาจักร ในช่วง 5 ปีทผี่ า่ นมา ยังเติบโตถึงร้อยละ 16 ส�ำหรับสินค้าส่งออกส�ำคัญไปยังสหราชอาณาจักรทีส่ ำ� คัญ ได้แก่ เสือ้ ผ้า
ส�ำเร็จรูป รองเท้า และเส้นใยทอผ้า
ส�ำหรับ “ประเทศไทย” มีส่วนแบ่งตลาดในตลาดสหราชอาณาจักรร้อยละ 0.6 ซึ่งไทยมีส่วนแบ่งตลาดสูงเป็นอันดับ 2
ของอาเซียน รองจากเวียดนาม แต่สัดส่วนการส่งออกของไทยไปยังสหราชอาณาจักร มีเพียงประมาณร้อยละ 1.8 สะท้อนว่า
การพึง่ พาการส่งออกไปยังตลาดสหราชอาณาจักรของไทยยังอยูใ่ นระดับทีต่ ำ�่ ดังนัน้ หากกรณีทสี่ หราชอาณาจักรมีความต้องการน�ำเข้า
สินค้าจากต่างประเทศลดลง ประเทศไทยจะได้รับผลกระทบที่ค่อนข้างจ�ำกัด โดยสินค้าส่งออกไปยังสหราชอาณาจักรที่ส�ำคัญ ได้แก่
ไก่แช่เย็นและแช่แข็ง รถยนต์และส่วนประกอบ รถจักรยานยนต์ แผงวงจรไฟฟ้า และอัญมณีและเครื่องประดับ เป็นต้น
ในส่วนของประเทศ มาเลเซีย อินโดนีเซีย สิงคโปร์ ฟิลิปปินส์ และลาว มีส่วนแบ่งตลาดในตลาดสหราชอาณาจักร
อยู่ในช่วงร้อยละ 0.008 ถึงร้อยละ 0.4 ในขณะที่สัดส่วนการส่งออกไปยังสหราชอาณาจักร มีเพียงแค่ประมาณร้อยละ 1-1.5 ของ
การส่งออกทั้งหมดของแต่ละประเทศ
ส�ำหรับประเทศที่เหลือ ได้แก่ บรูไน และพม่า มีส่วนแบ่งตลาดที่ค่อนข้างต�่ำ ไม่ถึงร้อยละ 0.03 ของมูลค่าการน�ำเข้าของ
สหราชอาณาจักรทั้งหมด ประกอบกับสัดส่วนการพึ่งพาการส่งออกไปยังตลาดสหราชอาณาจักร ก็อยู่ในระดับต�่ำเช่นเดียวกัน
อย่างไรก็ดี ประเทศอาเซียนจ�ำเป็นต้องเตรียมความพร้อมส�ำหรับความผันผวนที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต แม้ว่าการด�ำเนินการ
ออกจาก EU จ�ำเป็นต้องใช้เวลาพอสมควร อย่างไรก็ดี Brexit อาจจะเป็นทั้งความท้าทายและโอกาสให้กับหลายประเทศ เนื่องจาก
สหราชอาณาจักรจะมีอสิ ระมากขึน้ ในการเจรจาการค้ากับประเทศอืน่ ๆ จากทีเ่ คยต้องเจรจาการค้าร่วมกับ EU ซึง่ ประเทศไทยจ�ำเป็น
จะต้องเร่งเพิม่ ส่วนแบ่งตลาดในตลาดอืน่ ๆ เพือ่ กระจายความเสีย่ ง และลดผลกระทบต่อภาคการค้า พร้อมๆ กับการเพิม่ ส่วนแบ่งตลาด
ในตลาดสหราชอาณาจักร เนือ่ งจากหากเศรษฐกิจสหราชอาณาจักรชะลอตัวลงจากความไม่แน่นอน เปรียบเสมือนขนาดของเศรษฐกิจ
ที่เล็กลง ดังนั้นการเพิ่มส่วนแบ่งตลาดจึงเป็นแนวทางในการเพิ่มโอกาสให้กับประเทศ
นอกจากนี้ ยังต้องติดตามข้อมูลการส่งออกไปยังสหราชอาณาจักร ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2559 เป็นต้นไปอย่างใกล้ชิดว่า
จะมีทิศทางเช่นไร และหากมีผลกระทบเกิดขึ้นจริง ต้องพิจารณาความเสี่ยงด้านต่างๆ รวมทั้งวิเคราะห์ผลกระทบทั้งต่อภาคการค้า
ทางตรงกับไทยและผลกระทบทางอ้อมผ่านประเทศคู่ค้าของไทยด้วย
ภาพที่ 5 สินค้าส่งออกของอาเซียนไปยังสหราชอาณาจักร

ที่มา : Trademap.org
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บทวิเคราะห์
เรื่อง Theresa May : the second iron lady

1

บทสรุปผู้บริหาร

Theresa May, the former Home Secretary, has taken her post as the new Prime Minister
of the United Kingdom after the EU referendum and the subsequent resignation of David Cameron.
❍❍ Prior to that, May’s political career has been nothing short of success, having had
served as a Member of Parliament for Maidenhead since 1997 and later a member of the Shadow
Cabinet and the Chairman of the Conservative Party.
❍❍ Although May had been fiercely critical of some European regulations, her overall
view remained that Brexit had the potential to cause a detrimental effect on the economy. Yet,
when giving her first official statement after taking the position as the Prime Minister, May ensured
that “Brexit means Brexit.”
❍❍

In the midst of Britain’s political turmoil following the EU referendum and Brexit, the former Home
Secretary, Theresa May, has taken her post as the new leader of the Conservative Party; thus making her Britain’s
second female Prime Minister after Margaret Thatcher. So, yes, there is more to this woman than just conspicuous
footwear and shoulder pads.
Figure 1 : Theresa May

Source : Telegraph.co.uk

Having had an education which spanned both state and private sectors (she had attended both grammar
and comprehensive schools, then went on to read Geography at St Hugh’s College, the University of Oxford),
May often claims to understand and empathise with the majority of the population. She made this perfectly
clear in her somewhat slightly left-wing first speech as the Prime Minister that the government she plans to lead
will be driven ‘not by the interests of the privileged few, but by yours’.
1

Ms. Sarin Chinavicharana, the author, is an intern at the Bureau of Macroeconomic Policy, Fiscal Policy Office, Ministry of Finance. The
author thanks Ms. Aurakanya Tejapaibul, Dr. Pimnara Hirankasi, Dr. Soraphol Tulayasathien, and Mr. Wuttipong Jittungsakul for valuable
comments. The opinion and analysis in this paper do not reflect the official position of the Fiscal Policy Office

ประมาณการเศรษฐกิจไทย

61

At the start of her career May worked for a number of years at the Bank of England, then went on to hold
the post of the Head of the European Affairs Unit and Senior Advisor on International Affair at the Association
for Payment Clearing Services (APACS).
It can certainly be said that May has come far in regards to her involvement in British politics. Starting
out by merely stuffing envelopes at her local Conservative Associate, May went on to become a councillor in
the London Borough of Merton, where she was the Chairman of Education and then the Deputy Group Leader
and Housing Spokesman.
Her first significant step into the parliament, however, was her election as a Member of Parliament for
Maidenhead in 1997. Since then she has led a number of positions within Parliament, including a member of
the Shadow Cabinet and the Chairman of the Conservative Party, being the first female to take on the role. In
2010, Theresa May was appointed Home Secretary and continued to be the longest-serving Home Secretary in
over a century until her election as the leader of the Party following David Cameron’s resignation.
Although not a vocal member during the campaign ‘Britain stronger in Europe’, May’s view on the EU
referendum was clear. She had been fiercely critical of some European regulations, and viewed that the UK
should leave the European Court of Human Rights (ECHR).
However, her overall view remained that Brexit had the potential to cause a detrimental effect on the
economy, trade and security of the UK, and as a cabinet minister in charge of homeland security, she saw that
Britain would be more secure from terrorism if it were to remain a member of the EU as it would benefit from
the European Arrest Warrant, in which any member states must arrest and transfer a criminalsuspect to the
issuing state.
May was also concerned that simultaneously Brexit would risk the formation of the country as a whole.
With the majority of Scotland voting to remain, another Scottish independence referendum might have to be
in order.Thus she concluded that it would be more beneficial if Britain were to remain in the EU.
Brexit has determined an uncertain future for British financial services industry, meaning that May is
essentially leading Britain’s 2.2 million financial industry workers into years of doubt and apprehension where they
are at constant risk of having thousands of jobs cut as a result of Brexit. Many of the world’s largest companies,
such as the investment bank JP Morgan, led by Jamie Dimon, have stated that they are in the process of reviewing
their investments in the UK and that if Britain were to lose the automatic right to sell financial services to the
EU, they would have to “re-organize their business models”, which could result in job losses in UK. Some UK
based companies themselveshave begun to notice the decrease of profits due to the uncertainties in the market.
Although when giving her first statement outside 10 Downing Street, May ensured that she has no interest
in attempting to remain inside the EU.“Brexit means Brexit, and we’re going to make a success of it”, said
May. She alsovowed to make the‘best deal for Britain in leaving the EU’, then subsequently promised to run
a country that works not only for the privileged but for everyone, not much progress has been made to meet
this proclamation.
In response to the Italian Prime Minister, Matteo Renzi, who called for a clear timeline for the Britain’s
exit, May recapitulated her previous statement that she did not plan to invoke Article 50 in the near future,
since the parliament still needed to determine the ‘nature of the relationship’ between the UK and the EU.
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This is an understandably vigilant step as the article gives the negotiators precisely 2 years from the
notification of Article 50 to conclude new arrangements with the EU, which includes establishing legal grounds
for Britain’s future relationship with the EU. The failure to meet this deadline would result in Britain exiting
the EU with no provisions or deal in place (unless all EU states agree to extend the negotiation period). So,
while in the process of determining the optimal exit conditions, it seems to be a prudent decision to delay the
invocation of Article 50.
Furthermore, in an interview with The Independent, May addressed the issue concerning Scotland and
the potentiality of another independence referendum. She signalled that this is another fundamental reason
to delay the activation of Article 50, while firmly announcing that she ‘believes in the United Kingdom’ and
repeatedly emphasised the importance of Scotland to both herself and Britain.
However, in a meeting with Theresa May, the Scottish First Minister, Nicola Sturgeon, was not hesitant
to reveal that although Scotland had been content with its decision to remain a part of the UK, the votes 62%
to 38% in favour of the EU show that the majority of Scotland has a contrasting view to that of England. The
aftermath of the EU referendum saw a surge in the votes for the pro-independence Scottish National Party and
a large number of opinion polls seem to suggest that if another Scottish independence referendum were to be
held, at least 53% would endorse the independence. Moreover, since the declaration of the EU referendum
result in late June 2016, Sturgeon has continually warned that if Scotland cannot find a solution which enables it
to remain in both the UK and the EU, another independence referendum is likely to occur in the next two years.
In an attempt to earnestly avoid such an unfavourable situation, May adamantly confirmed that she will not
begin the process of negotiations to formally leave the EU, despite the encouragement from the likes of Martin
Schulz and other EU councillors, until a coherent approach which fully incorporates the Scottish government
(along with the rest of the UK) in the decision arises.
With this question raised about Scotland’s independence, one cannot neglect to mention that a number of
alarming questions, which although are more relevant to Scotland due to the recent independence referendum,
can also be raised in regards to Northern Ireland. Similar to Scotland, the majority of Northern Ireland had hoped
for a future in the EU, with the vote 56% to 44% in favour of Remain, contrasting the votes of England and
Wales which were dominated by Brexit voters. This breakdown of the results has prompted a series of outcry,
such as that by the Sinn Fein National Chairman, Declan Kearney, going to the extent of calling out on English
voters, whom he claims to have ‘overturned the democratic will of Northern Ireland’.
Brexit acts as a spark which lights up the idea of leaving the United Kingdom and even considering the
possibility of uniting with the Republic of Ireland. To make matters more unsettling, these ideas have started to
take actions in the form of the Sinn Fein party pressing to call for a border poll. Fortunately the prospect of a
once again united Ireland seems to be out of reach for the moment, especially after the pro-British First Minister
called out on it immediately, ensuring that such a poll would never be approved.
Although the fundamental truth remains that Brexit marks the beginning of a period of trepidation and
uncertainty for many in the UK, including the parliament itself, with the threat of Scotland and perhaps even
Northern Ireland slipping from England’s grasp, it is vital to not be overwhelmed by fear of the unknown, and,
as a wise woman who is fond of fancy footwear once said, “we’re going to make a success of it”.
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บทวิเคราะห์
เรื่อง ตามติดประวัติศาสตร์หน้าใหม่กับการเลือกตั้ง
ประธานาธิบดีสหรัฐฯ
1

บทสรุปผู้บริหาร

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2559 จะเป็นวันที่เกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองครั้งใหญ่ของสหรัฐฯ คือ
การเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐฯ
❍❍ การเลือกตัง
้ ในครัง้ นีม้ นี ายโดนัลด์ ทรัมป์ เป็นตัวแทนพรรคริพบั ลิกนั และนางฮิลลารี่ คลินตัน เป็นตัวแทน
พรรคเดโมแครต และยังมีผู้สมัครจากพรรคอื่นๆ และผู้สมัครอิสระอีกมากกว่า 20 คนลงสมัครรับเลือกตั้ง
❍❍ แนวนโยบายทางเศรษฐกิจในประเทศของผู้สมัครทั้งสองนั้นมีความแตกต่างกันตามฐานเสียงของ
พรรค อย่างไรก็ตาม ด้านนโยบายการค้าระหว่างประเทศพบว่า ทั้งสองมีความเห็นตรงกันว่าไม่สนับสนุนอ�ำนาจพิเศษ
ให้ฝ่ายบริหารในการเจรจาข้อตกลงระหว่างประเทศ และต้องการข้อตกลงที่เป็นธรรมมากขึ้น
❍❍ ด้ า นผลกระทบต่ อ เศรษฐกิ จ ไทย คาดว่ า ไทยจะได้ รั บ ผลกระทบจากนโยบายของผู ้ ส มั ค รทั้ ง สอง
ไม่แตกต่างกันมากนัก โดยไทยอาจได้รับผลดีด้านการค้ากับสหรัฐฯ เนื่องจากความตกลงหุ้นส่วนยุทธศาสตร์เศรษฐกิจ
เอเชีย-แปซิฟิกที่อาจชะงักงัน ขณะที่สหรัฐฯ อาจเข้ามาลงทุนในไทยลดลงจากนโยบายส่งเสริมอุตสาหกรรมในประเทศ
ของผูส้ มัครทัง้ สอง นอกจากนี้ ไทยอาจไม่ได้รบั ผลกระทบด้านการท่องเทีย่ วจากนโยบายสหรัฐฯ ขณะทีก่ ารเลือกตัง้ สหรัฐฯ
อาจส่งผลกระทบต่อตลาดการเงินในระยะสั้น
❍❍

บทน�ำ
การเลือกตั้งประธานาธิบดีคนใหม่ที่มีการก�ำหนดในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2559 ก�ำลังเข้าสู่ช่วงโค้งสุดท้าย ภายหลัง
ที่พรรคการเมืองสองพรรคใหญ่ได้คัดเลือกตัวแทนลงสนามแข่งขันชิงต�ำแหน่งผู้น�ำประเทศมหาอ�ำนาจของโลกเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
โดยพรรคริพบั ลิกนั ได้นายโดนัล ทรัมป์ นักธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ชอื่ ดังในนิวยอร์ก ซึง่ ได้รบั คะแนนเสียงสนับสนุนท่วมท้นมาเป็นตัวแทน
จนท�ำให้ผสู้ มัครคนอืน่ ๆ ตัดสินใจถอนตัวในช่วงโค้งสุดท้าย ขณะทีพ่ รรคเดโมแครตส่งนางฮิลลารี่ คลินตัน อดีตสุภาพสตรีหมายเลข 1
และอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ (Secretary of State) เข้าชิงต�ำแหน่ง
แน่นอนว่านโยบายทางเศรษฐกิจของว่าที่ประธานาธิบดีคนใหม่จะพลิกหน้าประวัติศาสตร์เศรษฐกิจสหรัฐฯ ในช่วงอีก 4 ปี
ข้างหน้าและส่งอิทธิพลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจโลกอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ บทความนี้จึงจะเปรียบเทียบแนวนโยบาย
ทางเศรษฐกิจของผู้เข้าชิงต�ำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐฯ จากพรรคเดโมแครตและริพับลิกัน และวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น
กับเศรษฐกิจไทยจากการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้
ระบบการเลือกตั้งสหรัฐฯ
ระบบการเมืองการปกครองของสหรัฐฯ นั้นมีความซับซ้อนและเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว ท�ำให้ผู้ที่สนใจการเลือกตั้งสหรัฐฯ
ในแง่ของแนวนโยบายและผลกระทบทางเศรษฐกิจ จึงจ�ำเป็นต้องท�ำความเข้าใจระบบการเลือกตั้งสหรัฐฯ ก่อนเป็นอันดับแรก
รัฐธรรมนูญสหรัฐฯ ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 22 ปี 2494 ซึ่งมีขึ้นภายหลังนายแฟรงกลิน เดลาโน โรสเวลต์ ด� ำรงต�ำแหน่ง
ประธานาธิบดีมาถึง 3 สมัยในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 ระบุคุณสมบัติของผู้สมัครต�ำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐฯ ไว้ว่า ผู้สมัคร
จะต้องมีสัญชาติสหรัฐฯ โดยก�ำเนิด มีอายุมากกว่า 35 ปี รวมถึงพ�ำนักอยู่ในสหรัฐฯ มาไม่น้อยกว่า 14 ปี และที่ส�ำคัญคือ ต้องไม่เคย
1
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ผู้เขียน น.ส.พีรพรรณ สุวรรณรัตน์ เศรษฐกรช�ำนาญการ ส่วนการวิเคราะห์เสถียรภาพเศรษฐกิจ ส�ำนักนโยบายเศรษฐกิจมหภาค ขอขอบคุณ ดร.พิมพ์นารา หิรัญกสิ
เศรษฐกรช�ำนาญการพิเศษ ดร.ศรพล ตุลยะเสถียร ผูอ้ ำ� นวยการส่วนการวิเคราะห์เสถียรภาพเศรษฐกิจ และนายวุฒพิ งศ์ จิตตัง้ สกุล ผูอ้ ำ� นวยการส�ำนักนโยบายเศรษฐกิจ
มหภาค ส�ำหรับข้อแนะน�ำ

ด�ำรงต�ำแหน่งประธานาธิบดีตอ่ เนือ่ งเกิน 2 สมัย คุณสมบัตปิ ระการหลังนีเ้ องท�ำให้นายโอบามาไม่มสี ทิ ธิลงสมัครต�ำแหน่งอีกเป็นสมัยที่ 3
ในการเลือกตั้งครั้งนี้
แม้ว่าสหรัฐฯ จะมีพรรคการเมืองอยู่หลายพรรค แต่มีพรรคการเมืองใหญ่อยู่เพียง 2 พรรคซึ่งมีแนวคิดทางการเมืองที่
แตกต่างกัน คือ
พรรคริพับลิกัน (Republican) มีนโยบายทางเศรษฐกิจที่เน้นสนับสนุนการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ และมักมี
กลุ่มธุรกิจใหญ่เป็นฐานเสียง มีสัญลักษณ์ของพรรคคือช้าง
พรรคเดโมแครต (Democrat) ให้ความส�ำคัญกับการสนับสนุนเสถียรภาพเศรษฐกิจและเน้นนโยบายช่วยเหลือ
ผู้มีรายได้น้อย มีลาเป็นสัญลักษณ์ของพรรค
ระบบการเลือกตั้งของสหรัฐฯ นั้น ประชาชนมิได้เลือกประธานาธิบดีโดยตรง แต่เป็นระบบการเลือกผู้แทน เพื่อให้ผู้แทน
ไปเลือกประธานาธิบดีในสภาอีกต่อหนึ่ง นอกจากนี้ ขั้นตอนการเลือกตั้ง ตั้งแต่ระดับภายในพรรคก็ค่อนข้างซับซ้อน แต่อาจกล่าว
โดยสรุปได้ว่า ขั้นแรกเป็นการเลือกตั้งภายในพรรคเพื่อหาตัวแทนพรรคที่จะสมัครเข้าชิงต�ำแหน่งประธานาธิบดีเพียงพรรคละ 1 คน
จากนัน้ ตัวแทนพรรคจะประกาศนโยบายและออกเดินสายหาเสียงจนกระทัง่ วันเลือกตัง้ ทัว่ ไป ในวันเลือกตัง้ ประชาชนจะออกมาใช้สทิ ธิ
ผ่านการเลือกผูเ้ ลือกตัง้ (Elector) ซึง่ จะเป็นตัวแทนไปใช้สทิ ธิเลือกประธานาธิบดีในสภาอีกทอดหนึง่ (ภาพที่ 1) โดยมีรายละเอียด ดังนี้
ภาพที่ 1 ระบบการเลือกตั้งประธานาธิบดีของสหรัฐฯ

ที่มา : USA.gov

การเลือกตั้งระดับพรรค
โดยปกติแล้ว ประชาชนสหรัฐฯ จะไม่ได้รบั สิทธิออกเสียงในทันทีเหมือนของไทย แต่จะต้องไปลงทะเบียนเพือ่ รับสิทธิเลือกตัง้
ตามรัฐที่ตนเองอาศัยอยู่ และเนื่องจากการเลือกตั้งสหรัฐฯ เริ่มจากการเลือกตั้งภายในพรรค ในการลงทะเบียนดังกล่าวประชาชน
จะต้องเลือกสังกัดพรรคใดพรรคหนึ่งที่ตนถูกใจเพื่อออกเสียงในการเลือกตั้งภายในให้แก่พรรคนั้น
การเลือกตัง้ ภายในพรรคนีม้ ขี นึ้ เพือ่ คัดสรรตัวแทนพรรคเพียงคนเดียวเข้าสูส่ นามการเลือกตัง้ จริง โดยแบ่งออกเป็น 2 ขัน้ ตอน
คือ การเลือกตัวแทนขั้นต้นเพื่อเลือกตัวแทนรัฐเข้าสู่การประชุมใหญ่ของแต่ละพรรค และในการประชุมใหญ่ของพรรคจะมีการเลือก
ตัวแทนพรรคอีกครั้งหนึ่ง
(1) การเลือกตัวแทนขั้นต้น
		 ในที่ประชุมใหญ่ของแต่ละพรรค จะมีตัวแทน (Delegate) ทั้งสิ้น 2 ประเภท คือ
		 1) ตัวแทนโดยต�ำแหน่ง (Super Delegate) ซึ่งเป็นผู้ที่มีต�ำแหน่งทางการเมือง อาทิ ผู้น�ำพรรค สมาชิกวุฒิสภา หรือ
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร โดยพรรคไม่ต้องมีกระบวนการสรรหา และ Super Delegate จะมีอิสระในการเลือกผู้สมัครคนใดก็ได้
ประมาณการเศรษฐกิจไทย
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		 2) ตัวแทนจากการเลือกตั้ง (Pledged Delegate) ซึ่งตัวแทนกลุ่มนี้จะถูกบังคับให้เลือกผู้สมัครตามที่ได้สัญญา
(Pledge) ไว้กับประชาชน โดยจะประกาศอย่างชัดเจนว่าตนเองสนับสนุน (Endorse) ผู้ลงสมัครต�ำแหน่งประธานาธิบดีคนใด
ภายในพรรค เพื่อให้ประชาชนสามารถเลือกตัวแทนที่สนับสนุนผู้สมัครที่ตนเองต้องการเลือกเป็นประธานาธิบดี
		 การเลือกตั้งในขั้นต้นนี้ แท้จริงแล้วเป็นการสรรหา Pledged Delegate ของพรรคนั้นๆ ในแต่ละรัฐ ทั้งนี้
ทั้ง 2 พรรคจะมีการเลือกตัวแทนรัฐในลักษณะเดียวกัน
		 ในการเลือกตัวแทนนั้น มีวิธีการ 2 แบบที่แตกต่างกันไปตามแต่ละรัฐ โดยวิธีการแรกเรียกว่า “ไพร์มมารี่”
(Primaries) ซึง่ คือการเลือกตัง้ แบบหย่อนบัตรเหมือนการเลือกตัง้ ทัว่ ไป หรือเรียกได้วา่ เป็นการลงคะแนนแบบลับ ในขณะทีว่ ธิ ที สี่ อง
เป็นการเลือกตั้งแบบ “คอคัส” (Caucuses) ซึ่งเป็นการเลือกตัวแทนตามมติที่ประชุม หลังจากอภิปรายแลกเปลี่ยนความเห็นกัน
ในการประชุมที่จัดขึ้นในแต่ละพื้นที่เป็นที่เรียบร้อยแล้ว หรือเป็นการลงคะแนนแบบเปิดเผยนั่นเอง2
		 ส�ำหรับตัวแทนของแต่ละรัฐจะมีจ�ำนวนแตกต่างกันไปตามสัดส่วนประชากร ท�ำให้รัฐที่มีประชากรมากอย่าง
รัฐโอไฮโอ นิวแฮมป์เชียร์ เนวาดา และเซาท์แคโรไลนา เป็นที่จับตามองอย่างมาก เนื่องจากผลคะแนนของรัฐเหล่านี้อาจเป็น
เครื่องบ่งชี้ได้ว่าผู้สมัครต�ำแหน่งประธานาธิบดีคนใดในพรรคนั้นๆ จะได้เป็นตัวแทนพรรค
		 กระบวนการเลือกตัวแทนพรรคของทัง้ 2 พรรค เสร็จสิน้ เป็นทีเ่ รียบร้อยแล้วตัง้ แต่วนั ที่ 14 มิถนุ ายน 2559 ทีผ่ า่ นมา
โดยเสียงส่วนใหญ่ในพรรคริพบั ลิกนั สนับสนุนนายโดนัล ทรัมป์ นักธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ชอื่ ดังในนิวยอร์ก ขณะทีเ่ สียงส่วนใหญ่ในพรรค
เดโมแครตเลือกนางฮิลลารี่ คลินตัน อดีตสุภาพสตรีหมายเลข 1 และอดีตรัฐมนตรีวา่ การกระทรวงการต่างประเทศ ซึง่ หากนางคลินตัน
ได้รบั เลือกเป็นประธานาธิบดี จะเป็นการจารึกประวัตศิ าสตร์หน้าใหม่ให้แก่สหรัฐฯ ด้วยการเป็นประธานาธิบดีหญิงคนแรกของสหรัฐฯ
(2) การประชุมใหญ่ของพรรค (National Conventions)
		 ในการประชุมใหญ่ ตัวแทนทั้ง 2 ประเภท (จากการเลือกตั้งและตัวแทนโดยต�ำแหน่ง) จะเข้าร่วมประชุมใหญ่ของ
พรรคที่มักจะจัดขึ้นในเดือนกรกฎาคมของปีที่จะมีการเลือกตั้ง เพื่อให้ตัวแทนเหล่านี้ประกาศรับรองตัวแทนพรรค 1 คนเพื่อลงสมัคร
ต�ำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐฯ อย่างเป็นทางการ (Final Presidential Nominee) และในการประชุมครั้งนี้จะมีการเลือกผู้ที่จะ
ด�ำรงต�ำแหน่งรองประธานาธิบดีด้วย (Vice Presidential Candidate หรือ Running mate) ซึ่งทั้งผู้สมัครชิงต�ำแหน่งประธานาธิบดี
และรองประธานาธิบดีจะใช้เวลาโค้งสุดท้ายก่อนการเลือกตั้งหาเสียงร่วมกัน
		 พรรคริพับลิกันจัดการประชุมใหญ่เมื่อวันที่ 18-21 กรกฎาคม 2559 ที่ผ่านมา ณ นครคลีฟแลนด์ รัฐโอไฮโอ โดยได้
นายโดนัล ทรัมป์ เป็นตัวแทนพรรค และนายไมค์ เพนซ์ ผู้ว่าการรัฐอินเดียนนา เป็นผู้สมัครต�ำแหน่งรองประธานาธิบดี
		 ส่วนพรรคเดโมแครตจัดการประชุมใหญ่ในสัปดาห์ถัดไป คือ วันที่ 25-28 กรกฎาคม 2559 ณ นครฟิลาเดลเฟีย
รัฐเพนซิลเวเนีย ได้นางฮิลลารี่ คลินตัน เป็นตัวแทนพรรค และมีนายทิม เคน สมาชิกวุฒิสภาจากรัฐเวอร์จิเนียเป็นผู้สมัครต�ำแหน่ง
รองประธานาธิบดี
		 หลังจากได้ตัวแทนพรรคลงสมัครต�ำแหน่งประธานาธิบดีและรองประธานาธิบดีแล้ว ขั้นตอนต่อมาคือ การเดินสาย
หาเสียง โดยเวทีหาเสียงที่เป็นที่จับตามองอย่างมาก คือ การโต้วาที (Presidential Debate) ซึ่งเป็นการเผชิญหน้าระหว่างผู้สมัคร
แต่ละพรรคเพื่อแสดงวิสัยทัศน์และถกประเด็นที่ชาวอเมริกันสนใจเพื่อให้ประชาชนได้เปรียบเทียบกัน โดยการโต้วาทีจะจัดขึ้นทั้งสิ้น
4 ครั้ง เป็นการโต้วาทีระดับผู้สมัครต�ำแหน่งประธานาธิบดี 3 ครั้ง และระดับผู้สมัครรองประธานาธิบดีอีก 1 ครั้ง (ตารางที่ 1)
ตารางที่ 1 การโต้วาทีในการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐฯ ปี 2559
การโต้วาที
ระดับผู้สมัครประธานาธิบดี ครั้งที่ 1
ระดับผู้สมัครรองประธานาธิบดี
ระดับผู้สมัครประธานาธิบดี ครั้งที่ 2
ระดับผู้สมัครประธานาธิบดี ครั้งที่ 3

วัน เดือน ปี
26 กันยายน 2559
4 ตุลาคม 2559
9 ตุลาคม 2559
19 ตุลาคม 2559

สถานที่
นครเดย์ตัน รัฐโอไฮโอ
นครฟาร์มวิลล์ รัฐเวอร์จิเนีย
นครเซนต์หลุยส์ รัฐมิสซูรี่
นครลาสเวกัส รัฐเนวาดา

ที่มา : รวบรวมโดยผู้เขียน
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ทุกรัฐจะมีการเลือกตั้งขั้นต้นแบบไพร์มมารี่ ยกเว้นเพียงรัฐ 10 รัฐ คือรัฐอลาสกา โคโรลาโด ฮาวาย แคนซัส เมน มินนิโซตา เนวาดา นอร์ทดาโกตา ไวโอมิง และไอโอวา 
ที่มีการเลือกตั้งขั้นต้นแบบคอคัส

การเลือกตั้งทั่วไป (General Election)
การเลือกตั้งทั่วไป หรือการเลือกตั้งระดับประเทศนี้ มีลักษณะที่คล้ายคลึงกันกับการเลือกตั้งระดับพรรค กล่าวคือ ในขั้นแรก
ประชาชนจะเลือกผู้เลือกตั้ง (Elector) เพื่อเป็นตัวแทนของตนเองในสภาผู้เลือกตั้ง (Electoral College) โดยผู้เลือกตั้งนี้
จะประกาศสนับสนุนพรรคใดพรรคหนึ่ง หรือผู้สมัครคนใดคนหนึ่งอย่างชัดเจน เพื่อให้ประชาชนสามารถเลือกลงคะแนนได้อย่าง
“ถูกคน” และ “ถูกใจ”
ในครัง้ นี้ การเลือกตัง้ ทัว่ ไปจะจัดขึน้ ในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2559 ซึง่ ประชาชนสหรัฐฯ จะเข้าคูหาเพือ่ ลงคะแนนให้กบั ผูเ้ ลือกตัง้
ทีส่ นับสนุนผูส้ มัครต�ำแหน่งประธานาธิบดีทพี่ วกเขาต้องการ โดยทัว่ ประเทศจะมีจำ� นวนผูเ้ ลือกตัง้ ทัง้ สิน้ 538 คนทัว่ ประเทศ แต่ละรัฐ
จะมีจ�ำนวนผู้เลือกตั้งไม่เท่ากันแตกต่างกันตามสัดส่วนประชากร (ภาพที่ 2)
ภาพที่ 2 จ�ำนวนผู้เลือกตั้ง (Elector) ในแต่ละรัฐ

ที่มา : www.270towin.com

ด้านวิธีการนับคะแนนนั้น สหรัฐฯ ใช้ระบบ Winner-Takes-All หรือพรรคใดได้จ�ำนวนผู้เลือกตั้งเป็นเสียงข้างมากในรัฐหนึ่ง
ถือว่าพรรคนัน้ ได้จำ� นวนผูเ้ ลือกตัง้ ในรัฐนัน้ ไปทัง้ หมด ตัวอย่างเช่นรัฐนิวยอร์กมีผเู้ ลือกตัง้ ทัง้ สิน้ 29 คน หากพรรคเดโมแครตได้จำ� นวน
ผูเ้ ลือกตัง้ ทัง้ สิน้ 20 คน ซึง่ ถือว่าเป็นเสียงข้างมากเพราะได้เสียงเกินครึง่ ถือว่าพรรคเดโมแครตชนะในรัฐนิวยอร์กและจะได้คะแนนจาก
ผู้เลือกตั้งไปทั้งหมด 29 คนทันที วิธีการนับคะแนนแบบนี้ ท�ำให้รัฐใหญ่ที่มีต�ำแหน่งผู้เลือกตั้งมากและมีคะแนนเสียงใกล้เคียงกัน
(Swing State) เป็นที่จับตามอง อาทิ ฟลอริดาที่มีที่นั่งถึง 29 ต�ำแหน่ง
ทั้งนี้ การใช้ระบบ Winner-Takes-All อาจท�ำให้พรรคที่ชนะจ�ำนวนผู้เลือกตั้งหรือ Electoral Vote อาจไม่ใช่พรรค
ที่ประชาชนเลือกมากที่สุด (Popular Vote) เนื่องจากระบบนี้คะแนนเสียงของประชาชนที่สนับสนุนพรรคที่แพ้ในแต่ละรัฐจะไม่ได้
นับเป็นเสียงผู้เลือกตั้ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งพรรคที่แพ้ในรัฐที่เป็น Swing state จะไม่มีผู้เลือกตั้งของพรรคเข้าสู่สภา แม้พรรคนี้จะได้
คะแนนเสียงจ�ำนวนมากเช่นกัน ดังนั้น พรรคนี้อาจได้รับเสียงจากประชาชนโดยตรงมากกว่าผู้ชนะการเลือกตั้งตาม Electoral vote
โดยในประวัติศาสตร์การเมืองสหรัฐฯ มีประธานาธิบดีเพียง 4 คน จาก 44 คนที่ได้รับเลือกเป็นประธานาธิบดีโดยไม่ได้คะแนนเสียง
ข้างมากจากประชาชนหรือ Popular vote3
อย่างไรก็ตาม รัฐเมนและรัฐเนบราสกาไม่ได้ใช้วิธี Winner-Takes-All แต่จะให้ผู้เลือกตั้งทุกคนที่ได้รับเลือกสามารถเข้า
สภาผู้เลือกตั้งได้ทั้งหมด ไม่ว่าจะมาจากพรรคใดหรือเป็นเสียงข้างมากหรือไม่ ดังนั้น รัฐเมนซึ่งมีผู้เลือกตั้งได้ 4 คน อาจเป็นเสียงของ
พรรคเดโมแครต 2 เสียงและเสียงของพรรครีพับลิกัน 2 เสียงเท่าๆ กันได้
การเลือกตั้งในขั้นนี้ แม้ว่าจะยังไม่ถือว่าได้ประธานาธิบดีอย่างเป็นทางการ เนื่องจากเป็นเพียงการเลือกผู้เลือกตั้งเข้าสู่
สภาผู้เลือกตั้ง แต่จ�ำนวนผู้เลือกตั้งที่ได้รับเลือกในแต่ละพรรคนั้นได้สะท้อนบุคคลที่จะมาด�ำรงต�ำแหน่งประธานาธิบดีเรียบร้อยแล้ว
โดยพรรคที่ได้เสียงผู้เลือกตั้งเกินครึ่งหนึ่งหรือมากกว่า 270 เสียงจาก 538 เสียง (หรือเรียกว่า Electoral Vote) บ่งชี้ได้ว่าพรรคนั้น
จะชนะการเลือกตั้ง และผู้สมัครจากพรรคนั้นจะเป็นประธานาธิบดีของสหรัฐฯ คนต่อไป
3

ในประวัติศาสตร์การเมืองสหรัฐฯ ประธานาธิบดีสหรัฐฯ ที่ไม่ได้ชนะการเลือกตั้งทั่วไป มีทั้งสิ้น 4 คน คือ นายจอห์น ควินซี แอดัมส์ (2368) John Quincy Adams
นายรัทเทอร์ฟอร์ด บี. เฮส์ (2420) นายเบนจามิน แฮร์ริสัน (2431) และนาย จอร์จ ดับเบิลยู. บุช (2543)

ประมาณการเศรษฐกิจไทย
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การเลือกตั้งในสภาผู้เลือกตั้ง (Electoral College)
หลังจากได้ผู้เลือกตั้งครบทั้ง 538 คนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ในวันที่ 19 ธันวาคม 2559 ผู้เลือกตั้งจะเข้าไปเลือกประธานาธิบดี
ในสภาผู้เลือกตั้งของแต่ละรัฐ แล้วจึงส่งคะแนนให้สภาคองเกรสนับและประกาศผู้ชนะอย่างเป็นทางการ
เมื่อการเลือกตั้งเสร็จสิ้น ประธานาธิบดีคนใหม่จะเข้าพิธีสาบานตนเพื่อเข้ารับต�ำแหน่งในวันที่ 20 มกราคม 2560 ถือเป็น
การก้าวเข้าสู่ต�ำแหน่งผู้น�ำสหรัฐฯ คนใหม่อย่างเป็นทางการ

2. แนวนโยบายด้านเศรษฐกิจของทรัมป์และคลินตัน
พรรคริพับลิกันและเดโมแครตต่างมีแนวนโยบายที่แตกต่างกันอย่างชัดเจน กล่าวคือ พรรคเดโมแครตหรือที่เรียกกันว่า
พรรคฝ่ายซ้ายมีแนวนโยบายด้านเศรษฐกิจที่เน้นช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยและการค้าที่เป็นธรรม ตลอดจนสนับสนุนสวัสดิการสังคม
ต่างๆ ขณะที่ในทางตรงข้าม พรรคริพับลิกันหรือพรรคฝ่ายขวา เน้นสนับสนุนการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ สนับสนุนการค้าเสรี
ไม่แทรกแซงตลาด อีกนัยหนึ่งคือการช่วยเหลือบริษัทใหญ่และผู้มีรายได้สูงนั่นเอง ด้วยแนวความคิดที่ว่า หากธุรกิจใหญ่เฟื่องฟู
ย่อมน�ำมาซึ่งการลงทุนและการจ้างงาน ซึ่งผลประโยชน์ก็จะย้อนกลับมาหาผู้มีรายได้น้อยเอง
หลังจากการประชุมใหญ่ประจ�ำปี 2559 ของพรรคทั้งสองเสร็จสิ้นลง ทรัมป์ซึ่งเป็นตัวแทนพรรคริพับลิกันและคลินตัน
ตัวแทนจากพรรคเดโมแครต ได้ประกาศแนวนโยบายของตนอย่างเป็นทางการ ซึง่ สอดคล้องกับคตินยิ มของพรรคการเมืองทีต่ นสังกัด
โดยทรัมป์เน้นนโยบายที่สนับสนุนนักธุรกิจและผู้มีรายได้สูง ขณะที่คลินตันเน้นสนับสนุนชนชั้นกลาง-ล่างและนักเรียนนักศึกษา
ซึง่ นโยบายด้านเศรษฐกิจของผูส้ มัครทัง้ สองก็เป็นไปในทิศทางนีเ้ ช่นกัน โดยสามารถเปรียบเทียบนโยบายทางเศรษฐกิจภายในประเทศ
และจุดยืนด้านการค้าระหว่างประเทศของผู้สมัครทั้งสองคนได้ดังนี้ (ภาพที่ 3)
ภาพที่ 3 การเปรียบเทียบนโยบายทางเศรษฐกิจของผู้สมัครประธานาธิบดีสหรัฐฯ ปี 2559

ที่มา : www.donaldjtrump.com และ www.hillaryclinton.com รวบรวมโดยผู้เขียน
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นโยบายด้านเศรษฐกิจในประเทศ
o นโยบายของโดนัล ทรัมป์
		 • สนับสนุนภาคธุรกิจขนาดใหญ่ เพือ่ อ�ำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจและปกป้องการประกอบการของบริษทั
อเมริกันจากบริษัทต่างชาติ อาทิ
			 - ลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลจากร้อยละ 35 เหลือเพียงร้อยละ 15
			 - เพิ่มก�ำแพงภาษีน�ำเข้าเพื่อปกป้องอุตสาหกรรมภายในประเทศ
			 - ให้สาขาย่อยในต่างประเทศของบริษัทอเมริกันเสียภาษีเฉพาะในปีที่มีก�ำไรเท่านั้น
		 • มาตรการภาษีเพื่อผู้มีรายได้สูง เพื่อให้มีแรงจูงใจในการท�ำงานมากขึ้น กล่าวคือ
			 - ปรับลดขั้นอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาให้ลดลงจาก 7 ขั้นเหลือเพียง 3 ขั้น
			 - ลดอัตราภาษีขั้นสูงสุดจากร้อยละ 39.6 ลงมาที่ร้อยละ 25
			 - ลดอัตราภาษีขั้นสูงสุดของก�ำไรจากการขายสินทรัพย์และเงินปันผลลงมาอยู่ที่ร้อยละ 20
			 - ยกเลิกภาษีมรดกและภาษีสินสมรส
		 ทั้งนี้ ทรัมป์ไม่มีนโยบายปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต�่ำ
o นโยบายของฮิลลารี่ คลินตัน
		 • ยกระดับผู้มีรายได้น้อยสู่รายได้ปานกลาง โดยเน้นเพิ่มรายได้และให้โอกาสในการท�ำงาน
			 - ขึ้นค่าแรงขั้นต�่ำของทุกรัฐมาอยู่ที่ 12 ดอลลาร์สหรัฐต่อชั่วโมง
			 - สนับสนุนให้แรงงานในแต่ละเมืองต่อรองเพื่อให้ได้ค่าแรงที่สูงขึ้น ดังที่นวิ ยอร์กและลอสแองเจลิสได้ตอ่ รองส�ำเร็จ
มาแล้ว โดยปัจจุบันค่าแรงขั้นต�่ำของทั้งสองเมืองนี้อยู่ที่ 15 ดอลลาร์สหรัฐต่อชั่วโมง
		 • เพิ่มโอกาสในการท�ำงานของผู้มีรายได้น้อยโดยใช้วิธีการทางอ้อม เพื่อเพิ่มแรงจูงใจให้ภาคธุรกิจจ้างแรงงานกลุ่มนี้
มากขึ้น
			 - คืนภาษี (Tax credit) ให้ธุรกิจที่แบ่งก�ำไรให้พนักงานร้อยละ 15 ของก�ำไรเป็นระยะเวลา 2 ปี
			 - คืนภาษีให้แก่ธุรกิจที่จ้างพนักงานที่ไม่มีประสบการณ์ โดยจะคืนภาษีตามจ�ำนวนพนักงานที่ไม่มีประสบการณ์
คนละ 1,500 ดอลลาร์สหรัฐ เพื่อให้บริษัทน�ำเงินส่วนนี้มาใช้เป็นค่าใช้จ่ายการฝึกอบรม
		 • เพิ่มโอกาสการเข้าถึงการศึกษาและเพิ่มคุณภาพการศึกษา โดยใช้โครงการว่า New College Compact ซึ่งเป็น
การต่อยอดนโยบายของนายโอบามา นโยบายที่โดดเด่น คือ
			 - ขยายเกณฑ์คืนภาษีให้กับครอบครัวสูงสุด 2,500 ดอลลาร์สหรัฐต่อปี เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา
			 - รัฐจะสนับสนุนเงินให้เด็กในสถาบันการศึกษาของรัฐเรียนฟรี ขณะที่เด็กในสถาบันการศึกษาเอกชนสามารถ
กู้เงินเรียนได้ในอัตราดอกเบี้ยต�่ำ
		 • สนับสนุนผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)
			 - ปรับปรุงกฎระเบียบให้ SMEs เข้าถึงแหล่งทุนมากขึ้น
			 - มีแผนเพิ่มเงินสนับสนุนแก่กองทุนสถาบันการเงินพัฒนาชุมชน (Community Development Financial
Institutions Fund) และความริเริ่มธุรกิจขนาดเล็กของรัฐ (State Small Business Credit Initiative) เป็น 2 เท่า เพื่อเพิ่มช่องทาง
การเงินแก่ธุรกิจขนาดเล็ก
นโยบายการค้าระหว่างประเทศ
ทรัมป์และคลินตันมีนโยบายทีค่ ล้ายคลึงกัน คือ ไม่เห็นด้วยกับการให้อำ� นาจพิเศษแก่รฐั บาลในการเจรจาการค้าระหว่าง
ประเทศ โดยสภาคองเกรสมีสทิ ธิเพียงเห็นชอบหรือคัดค้านข้อตกลงฉบับสมบูรณ์ทงั้ ฉบับเท่านัน้ (Trade Promotion Authority) หรือ
ทีร่ จู้ กั กันในชือ่ Fast-Track เนือ่ งจากข้อตกลงเหล่านีอ้ าจส่งผลเสียต่อแรงงานและผูป้ ระกอบการอเมริกนั มากกว่าผลดีจากสิทธิพเิ ศษ
ทางการค้า ซึ่งการคัดค้านนี้หมายรวมถึงการไม่สนับสนุนให้ผ่ายบริหารมีอ�ำนาจเด็ดขาดในการเจรจาความตกลงหุ้นส่วนยุทธศาสตร์
เศรษฐกิจเอเชีย-แปซิฟิก (Trans-Pacific Partnership : TPP) ที่โอบามาผลักดันอย่างเต็มที่ในขณะนี้ด้วย ซึ่งท�ำให้หากต้องการ
สานต่อความตกลง TPP นี้ ฝ่ายบริหารจะต้องให้รัฐสภาพิจารณา นั่นหมายถึงความตกลงนี้หากผ่านที่ประชุมจะใช้เวลายาวนาน
กว่าเดิม โดยมีรายละเอียดดังนี้
ประมาณการเศรษฐกิจไทย
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o นโยบายของโดนัล ทรัมป์ โดยรวมจะสนับสนุนนโยบายการค้าที่เป็นธรรม (Fair Trade) มากกว่าการค้าเสรี (Free
Trade) กล่าวคือ
		 • ไม่สนับสนุน TPP โดยเหตุผลส�ำคัญของการคัดค้าน TPP เนื่องจากทรัมป์เห็นว่าข้อตกลงดังกล่าวอาจส่งผลให้
การจ้างงานลดต�่ำลงและอาจกระทบต่อภาคอุตสาหกรรมรถยนต์ของสหรัฐฯ และข้อตกลงนี้อาจท�ำให้รถยนต์สัญชาติญี่ปุ่น
ซึ่งเป็นหนึ่งในประเทศสมาชิกและได้ชื่อว่ามีคุณภาพมากกว่าเข้ามาตีตลาดรถยนต์สัญชาติสหรัฐฯ และท�ำให้อุตสาหกรรมรถยนต์
ในสหรัฐฯ ย�่ำแย่ลง ซึ่งเป็นกลุ่มฐานเสียงของทรัมป์และพรรคริพับลิกัน
		 • ปฏิรูปการค้าที่มีอยู่กับจีนในปัจจุบัน โดยเสนอให้มีการเปิดเจรจากับผู้น�ำจีนอีกครั้ง เพื่อเพิ่มความเป็นธรรม
ทางการค้าให้กับแรงงานและนักธุรกิจชาวอเมริกัน อาทิ
			 1) ผลักดันให้ทางการจีนหยุดการบิดเบือนค่าเงินหยวน
			 2) เรียกร้องให้ทางการจีนบังคับใช้กฎหมายสิทธิทางปัญญาอย่างจริงจัง
			 3) หยุดพฤติกรรมที่ไม่เป็นธรรมและไม่ถูกกฎหมายในการบังคับให้บริษัทอเมริกันเปิดเผยเทคโนโลยีเฉพาะด้าน
(Proprietary Technology) ซึ่งปกติบริษัทจะเก็บเป็นความลับแก่บริษัทคู่แข่งชาวจีน
			 4) เจรจาให้ลดภาษีเงินได้นิติบุคคลในสหรัฐฯ ลงเหลือร้อยละ 15 เพื่อให้นักธุรกิจด�ำเนินกิจการในสหรัฐฯ มากขึ้น
และลดสัดส่วนการค้ากับจีน
			 5) ควบคุมการใช้จา่ ยภาครัฐให้มปี ระสิทธิภาพเพือ่ เร่งลดการขาดดุลการค้าและหนีส้ นิ กับจีน เพือ่ ลดความเสียเปรียบ
ในการเจรจาการค้า
o นโยบายของฮิลลารี่ คลินตัน แม้ว่าอาจมีความคล้ายคลึงกับนโยบายของทรัมป์บ้าง แต่มีความแตกต่างกันใน
รายละเอียดของนโยบาย กล่าวคือ
		 • เน้นการค้าทีช่ ว่ ยสนับสนุนแรงงานชาวอเมริกนั เพือ่ ให้มโี อกาสการท�ำงานมากขึน้ รายได้เพิม่ ขึน้ และปกป้องแรงงาน
		 • ไม่สนับสนุน TPP เนื่องจากข้อตกลง TPP ไม่ช่วยเพิ่มโอกาสการท�ำงานและค่าแรงของชาวอเมริกัน โดยเฉพาะ
แรงงานผู้มีรายได้ปานกลาง รวมทั้งไม่เพียงพอที่จะปกป้องแรงงาน สิ่งแวดล้อม ทรัพย์สินทางปัญญา และนวัตกรรมของสหรัฐฯ ได้
โดยเฉพาะข้อตกลงในด้านกฎทีว่ า่ ด้วยถิน่ ก�ำเนิดสินค้า (Rules of Origin) ทีย่ งั ไม่รดั กุมและไม่ได้มาตรฐาน อาจก่อให้การหาประโยชน์
โดยมิชอบได้
		 • เจรจาการค้ากับจีน โดยคลินตันต้องการให้จีนหยุดการบิดเบือนค่าเงินหยวน การท�ำลายสิ่งแวดล้อม และสร้าง
บรรยากาศการค้าที่เป็นธรรม
		 • สนับสนุนให้บริษัทอเมริกันส่งออกมากขึ้น เนื่องจากเห็นว่าบริษัทที่ผลิตเพื่อส่งออกนั้นให้ค่าจ้างแรงงานสูงกว่า
บริษทั ทีผ่ ลิตเพือ่ ขายในประเทศ โดยสนับสนุนกลไกการท�ำงานของธนาคารเพือ่ การส่งออกและน�ำเข้า ในด้านทีใ่ ห้ความช่วยเหลือและ
ค�ำปรึกษาแก่ธุรกิจขนาดเล็กที่ต้องการส่งออก ซึ่งท้ายที่สุดจะช่วยสนับสนุนการจ้างงานในประเทศ
อนึ่ง หลากหลายข้อเสนอนโยบายที่ผู้สมัครทั้งสองได้ประกาศอาจเป็นนโยบายที่สุดโต่งซึ่งอาจมีขึ้นเพื่อการหาเสียงเท่านั้น
ดังเช่นทีน่ ายโอบามาเคยชูนโยบาย Buy American เพือ่ กระตุน้ เศรษฐกิจ แต่เมือ่ เข้ารับต�ำแหน่งประธานาธิบดีแล้ว และได้พจิ ารณาถึง
พื้นฐานทางเศรษฐกิจและสังคมของสหรัฐฯ รวมถึงบริบทสังคมโลกในเวลานั้นพบว่า นโยบายดังกล่าวไม่เหมาะสมและไม่ได้น�ำมาใช้
ในที่สุด ดังนั้น จึงมีความเป็นไปได้ว่า แนวนโยบายบางประการของผู้สมัครทั้งสองอาจไม่ได้น�ำมาใช้จริงเมื่อผู้สมัครได้เข้ามา
ด�ำรงต�ำแหน่งประธานาธิบดีแล้ว

3. ไทยกับประวัติศาสตร์ ใหม่ของสหรัฐฯ
การเปลี่ยนแปลงผู้น�ำของมหาอ�ำนาจอย่างสหรัฐฯ ย่อมส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจทั่วโลกรวมถึงไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
เมือ่ สหรัฐฯ มีบทบาทต่อเศรษฐกิจไทยอย่างมากและหลายช่องทาง (ภาพที่ 4) ท�ำให้สามารถพิจารณาผลกระทบออกเป็น 4 ช่องทางหลัก
คือ การค้าระหว่างประเทศ การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ การท่องเที่ยว และตลาดการเงิน
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ภาพที่ 4 ความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจระหว่างไทยและสหรัฐฯ

ที่มา : กระทรวงพาณิชย์ ธนาคารแห่งประเทศไทย และกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

การค้าระหว่างประเทศ
นโยบายการค้าระหว่างประเทศของทรัมป์และคลินตันแม้วา่ จะมีกลุม่ เป้าหมายทีแ่ ตกต่างกัน แต่กม็ นี โยบายทีค่ ล้ายคลึงกัน
จึงคาดว่าจะส่งผลกระทบต่อไทยในทิศทางเดียวกัน ดังนี้
o นโยบายสนับสนุนการค้าที่เป็นธรรมและเป็นประโยชน์ต่อชาวอเมริกัน คาดว่าจะไม่ส่งผลกระทบเชิงลบต่อไทย
เนื่องจากไทยยังไม่มีข้อตกลงการเสรีกับสหรัฐฯ การเปิดเจรจาใหม่เพื่อความเป็นธรรมของสหรัฐฯ จึงไม่มีความจ�ำเป็น ดังนั้น
จึงไม่กอ่ ให้เกิดการเปลีย่ นแปลงทีช่ ดั เจนต่อไทย ทัง้ นี้ คาดว่านโยบายดังกล่าวอาจส่งผลกระทบกับจีนมากกว่าหากว่าสหรัฐฯ สามารถ
ผลักดันนโยบายการปฏิรูปการค้ากับจีนได้ส�ำเร็จ
o การไม่สนับสนุน Trade Promotion Authority อาจท�ำให้ข้อตกลง TPP ชะงักงัน ซึ่งอาจเป็นผลดีต่อไทย
เนื่องจากในขณะนี้ ไทยยังไม่ได้เข้าร่วมเป็นสมาชิก TPP หาก TPP ชะงักงัน ไทยจะยังสามารถส่งออกไปยังประเทศ TPP ได้ดังเดิม
โดยเฉพาะสหรัฐฯ แคนาดา เม็กซิโก และชิลี ซึ่งไทยไม่มีข้อตกลงการค้าเสรีด้วย ทั้งแบบทวิภาคีและพหุภาคี จึงอาจกล่าวได้ว่า
หาก TPP ชะงักงัน ไทยจะยังไม่สูญเสียความสามารถในการแข่งขันกับเวียดนามและมาเลเซียในแง่ของการส่งออกไปยังสหรัฐฯ
ซึ่งเป็นตลาดส่งออกหลักของไทย โดยเฉพาะกลุ่มสินค้าเครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องรับวิทยุโทรทัศน์ ยานยนต์ เครื่องปรับอากาศ
สินค้าอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องนุ่งห่ม และอาหารทะเลแปรรูป ซึ่งเป็นกลุ่มสินค้าที่ทั้งไทยและเวียดนามส่งออกไปยังสหรัฐฯ เหมือนกัน
o นโยบายส่งเสริมการจ้างงานของคลินตัน และการส่งเสริมธุรกิจขนาดใหญ่ให้ประกอบกิจการในประเทศของทรัมป์
น่าจะส่งผลดีต่อภาคธุรกิจสหรัฐฯ และจะส่งผลดีต่ออุตสาหกรรมของไทย โดยเฉพาะหมวดคอมพิวเตอร์และส่วนประกอบ
และหมวดยางรถยนต์ โดยคาดว่าจะท�ำให้มีการน�ำเข้าสินค้าจากไทยเพิ่มขึ้น เนื่องจากไทยเป็นส่วนหนึ่งของห่วงโซ่อุปทานใน
อุตสาหกรรมดังกล่าว
o อุตสาหกรรมรถยนต์ของไทยอาจได้รับผลกระทบเชิงลบจากนโยบายตั้งก�ำแพงภาษีน�ำเข้าของทรัมป์ เนื่องจาก
อุตสาหกรรมรถยนต์สหรัฐฯ เป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมที่ทรัมป์ต้องการปกป้องให้ชาวอเมริกัน ดังนั้น หากทรัมป์ได้เป็นประธานาธิบดี
การส่งออกรถยนต์ไปยังสหรัฐฯ ของไทยจึงอาจได้รับผลกระทบ
การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ
นโยบายส่งเสริมการจ้างงานของคลินตัน และการส่งเสริมธุรกิจขนาดใหญ่ให้ประกอบกิจการในประเทศของทรัมป์
นอกจากจะส่งผลกระทบต่อด้านการค้าระหว่างประเทศของไทยแล้ว อาจท�ำให้สหรัฐฯ ซึง่ เป็นแหล่งเงินทุนส�ำคัญของไทยเข้ามา
ลงทุนโดยตรงในไทยลดลง เนื่องจากนโยบายดังกล่าวจะดึงดูดให้ผู้ประกอบการสหรัฐฯ ลงทุนในประเทศเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ อุตสาหกรรม
ที่มีความเสี่ยงจากผลกระทบคือ อุตสาหกรรมรถยนต์และส่วนประกอบ เคมีภัณฑ์ และธุรกิจค้าส่ง
ประมาณการเศรษฐกิจไทย
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การท่องเที่ยว
คาดว่าในระยะสั้น ไทยจะไม่ได้รับผลกระทบด้านการท่องเที่ยว เนื่องจากการท่องเที่ยวนั้นขึ้นอยู่กับความนิยมของ
ชาวอเมริกนั รายได้ และสถานการณ์ตา่ งๆ ทีอ่ าจจะเกิดขึน้ ในช่วงเวลานัน้ อาทิ วิกฤติเศรษฐกิจสหรัฐฯ หรือความไม่สงบทางการเมือง
โดยไม่ได้ขนึ้ อยูก่ บั นโยบายของรัฐบาลสหรัฐฯ ทัง้ นี้ ในช่วงปี 2558-ปัจจุบนั สหรัฐฯ ได้ประกาศหลังจากการประกาศเกีย่ วกับคุณภาพ
อากาศภาคเหนือของไทยเมื่อเดือนมีนาคม 2558 รวมถึงประกาศเตือนเหตุการณ์ฉุกเฉินเหตุระเบิดที่ราชประสงค์ ล่าสุด สหรัฐฯ
ได้ออกประกาศเตือนภัยให้ชาวอเมริกันที่อยู่ประเทศไทยหลีกเลี่ยงพื้นที่เสี่ยงภัยและระมัดระวังตัว ซึ่งคาดว่าอาจส่งผลกระทบต่อ
ภาคการท่องเที่ยวในระยะสั้น แต่อย่างไรก็ตาม การประกาศเตือนเหล่านี้ไม่ได้เกี่ยวข้องกับแนวนโยบายทางเศรษฐกิจของผู้สมัคร
ทัง้ สองคน ทัง้ นี้ หากนโยบายทางเศรษฐกิจของประธานาธิบดีคนใหม่สามารถสร้างรายได้ให้ชาวอเมริกนั ได้อย่างเป็นกอบเป็นก�ำ
อาจท�ำให้ชาวอเมริกันสามารถมาเที่ยวไทยได้มากขึ้น ส่งผลบวกต่อภาคการท่องเที่ยวของไทยในระยะยาว
ตลาดการเงิน
การเลือกตั้งผู้น�ำคนใหม่ของสหรัฐฯ คาดว่าจะส่งผลกระทบต่อตลาดหลักทรัพย์ ตลาดพันธบัตร และตลาด
อัตราแลกเปลี่ยนของไทยเพียงชั่วคราว โดยคาดว่าจะท�ำให้ตลาดผันผวนในช่วงสัปดาห์ที่มีการเลือกตั้งเท่านั้น เนื่องจากตลาด
กังวลต่อความไม่ชัดเจนของผู้ที่จะชนะการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐฯ อย่างไรก็ตาม เมื่อผลการเลือกตั้งมีความชัดเจนแล้ว
ตลาดอาจปรับตัวตามความเชื่อมั่นของนักลงทุนที่มีต่อผู้ชนะการเลือกตั้ง และในที่สุดคาดว่าตลาดจะปรับตัวเข้าสู่ภาวะปกติ

4. สรุป
การเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐฯ ในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2559 นี้ จะเป็นการพลิกโฉมประวัติศาสตร์หน้าใหม่ให้แก่สหรัฐฯ
โดยเป็นการช่วงชิงต�ำแหน่งระหว่างนายโดนัลด์ ทรัมป์ นักธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ชั้นแนวหน้า ตัวแทนพรรคริพับลิกัน และนางฮิลลารี่
คลินตัน อดีตสตรีหมายเลข 1 และอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ตัวแทนพรรคเดโมแครต
ขั้นตอนการเลือกตั้งของสหรัฐฯ กินเวลายาวนานกว่า 2 ปี โดยช่วงเวลานี้ เรียกได้ว่าเป็นช่วงโค้งสุดท้าย จึงจ�ำเป็นต้องจับตา
การโต้วาทีระหว่างผู้สมัครและทิศทางแนวโน้มความนิยมในตัวผู้สมัครอย่างใกล้ชิด
เมื่อมองอย่างผิวเผิน อาจเห็นว่านโยบายทางเศรษฐกิจของผู้สมัครทั้งสองมีความแตกต่างกันอย่างมาก เนื่องจากทรัมป์
เน้นหาเสียงกับนักธุรกิจและผู้มีรายได้สูงเป็นหลัก ขณะที่คลินตันเน้นหาเสียงกับผู้มีรายได้ปานกลางถึงรายได้น้อย ตลอดจน
กลุ่มนักเรียนนักศึกษา อย่างไรก็ตาม นโยบายของทั้งสองมีเป้าหมายเดียวกัน คือ สร้างงานและประกอบธุรกิจในสหรัฐฯ และการค้า
ระหว่างประเทศที่เป็นธรรมและเป็นประโยชน์สูงสุดแก่ชาวอเมริกัน
ส�ำหรับไทย นโยบายเศรษฐกิจของผูส้ มัครทัง้ สองคาดว่าจะส่งผลกระทบต่อไทยในทิศทางเดียวกัน กล่าวคือ นโยบายดังกล่าว
อาจส่งผลดีต่อการส่งออกของไทย แต่บางนโยบายอาจสร้างให้เกิดผลกระทบเชิงลบแก่อุตสาหกรรมบางกลุ่มของไทย ในทางกลับกัน
อาจส่งผลลบต่อการลงทุนโดยตรงจากสหรัฐฯ ขณะที่ภาคการท่องเที่ยวอาจจะไม่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากนโยบายของผู้สมัคร
ทั้งสอง และผลกระทบต่อตลาดการเงินไทยอาจเป็นเพียงปัจจัยชั่วคราว
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บทวิเคราะห์
เรื่อง การลดปัญหาความเหลื่อมล�้ำของไทยในมุมมอง IMF

1

บทสรุปผู้บริหาร

การลดความเหลื่อมล�้ำเป็นเป้าหมายหลักที่ส�ำคัญของการพัฒนาเศรษฐกิจ เพราะไม่เพียงแต่จะช่วย
ให้ประโยชน์ในการพัฒนาประเทศกระจายตกอยู่กับประชาชนภาคส่วนต่างๆ อย่างทั่วถึงแล้ว ยังเป็นส่วนส�ำคัญที่ช่วยให้
การเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศสามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืนในระยะยาวด้วย
❍❍ งานวิ จั ย ด้ า นความเหลื่ อ มล�้ ำ ของประเทศไทยทั่ ว ไปมั ก กล่ า วว่ า การพั ฒ นาเศรษฐกิ จ ของประเทศ
ประสบความส�ำเร็จในด้านการลดความยากจนแต่ไม่ได้ช่วยลดปัญหาความเหลื่อมล�้ำมากเท่าที่ควร
❍❍ อย่างไรก็ตาม เมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา กองทุนการเงินระหว่างประเทศได้เผยแพร่รายงาน
Regional Economic Outlook : Asia and Pacific โดยมีใจความโดยสรุปตอนหนึ่งว่าการพัฒนาเศรษฐกิจของ
ประเทศไทยในช่วงเวลากว่า 20 ปีที่ผ่านมาประสบความส�ำเร็จอย่างยิ่งในการลดปัญหาความเหลื่อมล�้ำของประเทศ
โดยเป็นประเทศที่มีปัญหาความเหลื่อมล�้ำลดลงมากที่สุดในภูมิภาค
❍❍ กองทุ น การเงิ น ระหว่ า งประเทศได้ ย กตั ว อย่ า งถึ ง การด� ำ เนิ น นโยบายการคลั ง ซึ่ ง เป็ น เบื้ อ งหลั ง
ความส�ำเร็จในการลดปัญหาความเหลื่อมล�้ำ อาทิ โครงการ 30 บาทรักษาทุกโรค การลดการอุดหนุนพลังงาน การยกเลิก
โครงการจ�ำน�ำข้าวและเปลี่ยนเป็นโครงการที่เอื้อประโยชน์ต่อเกษตรกรรายเล็ก การจัดตั้งและใช้ประโยชน์จากเครือข่าย
microfinance ขนาดใหญ่ (กองทุนหมู่บ้าน) การประกันภัยพืชผลทางการเกษตร และการจัดตั้งกองทุนส่งเสริม
การประกันภัยพิบัติ เป็นต้น
❍❍ บทความนี้จึงได้น�ำเสนอมุมมองต่อปัญหาความเหลื่อมล�้ำในประเทศไทยที่มีการวิเคราะห์แตกต่างกัน
รวมถึงยกตัวอย่างการวิเคราะห์ของกองทุนการเงินระหว่างประเทศที่สรุปว่าประเทศไทยสามารถลดความเหลื่อมล�้ำ ได้
จากการใช้นโยบายพัฒนาประเทศในช่วงเวลากว่า 20 ปีที่ผ่านมา
❍❍

1. บทน�ำ
ในทางเศรษฐศาสตร์ การประเมินภาพรวมทางเศรษฐกิจมักแสดงใน 2 ด้าน ได้แก่ อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ และ
ความเท่าเทียมทางเศรษฐกิจ เนื่องจากมีความเชื่อว่าการเติบโตทางเศรษฐกิจจะน�ำมาสู่ความอยู่ดีกินดีโดยรวมของคนในประเทศ
อย่างไรก็ตาม ความอยู่ดีกินดีนั้นจะถูกกระจายสู่ทุกกลุ่มคนอย่างทั่วถึงหรือไม่นั้นสามารถแสดงได้จากความเท่าเทียมทางเศรษฐกิจ
อันที่จริง การเติบโตทางเศรษฐกิจโดยเฉพาะการเติบโตในระยะยาวจะด�ำเนินไปอย่างยั่งยืนได้ ต้องอาศัยความเท่าเทียม
ทางเศรษฐกิจเป็นเครื่องสนับสนุน Berg, Ostry, Tsangarides (2014)2 พบว่า ปัจจัยส�ำคัญที่สุดที่ท�ำให้การเติบโตทางเศรษฐกิจ
มีความยั่งยืน/สามารถเติบโตได้ในระดับสูงเป็นระยะเวลานาน (Growth Spell) คือ ความเท่าเทียมของการกระจายรายได้ดังแสดง
ในภาพที่ 1 โดยหากประเทศมีความเหลื่อมล�้ำมาก เศรษฐกิจในภาพรวมถูกขับเคลื่อนได้ด้วยกลุ่มคนส่วนน้อย นอกจากจะท�ำให้
คนส่วนใหญ่ไม่ได้รับประโยชน์จากการพัฒนาแล้ว ในระยะยาว อุปสงค์มวลรวมของประเทศจะไม่เข้มแข็งส่งผลให้ขาดแรงสนับสนุน
ทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง ท�ำให้ประเทศไม่สามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืนในระยะยาว ทั้งนี้ จะสังเกตได้ว่าประเทศที่พัฒนาแล้ว
ส่วนใหญ่จะมีสัดส่วนของภาคการบริโภคภาคเอกชนที่สูงเป็นองค์ประกอบส�ำคัญของผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ

ผู้เขียน นายนรพัชร์ อัศววัลลภ เศรษฐกรช�ำนาญการพิเศษ ส�ำนักนโยบายเศรษฐกิจมหภาค ขอขอบคุณ นายวโรทัย โกศลพิศิษฐ์กุล รองผู้อ�ำนวยการส�ำนักงาน
เศรษฐกิจการคลัง นายวุฒิพงศ์ จิตตั้งสกุล ผู้อ�ำนวยการส�ำนักนโยบายเศรษฐกิจมหภาค นายพิสิทธิ์ พัวพันธ์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเศรษฐกิจมหภาค และนายสมคิด
บุญล้นเหลือ ผู้อ�ำนวยการส่วนการวิเคราะห์เศรษฐกิจมหภาค ส�ำหรับค�ำแนะน�ำ
2
Berg, Ostry, Tsangarides (2014), “Redistribution, Inequality, and Growth”, IMF Staff Discussion Note SDN/14/02
1
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ภาพที่ 1 ความสัมพันธ์ระหว่างช่วงการเติบโตทางเศรษฐกิจกับ Net Gini Coefficient

ที่มา : Berg, Ostry, Tsangarides (2014)

2. ปัญหาความเหลื่อมล�้ำทางเศรษฐกิจของไทย
ที่ผ่านมา แม้การเจริญเติบโตของเศรษฐกิจไทยจะช่วยยกระดับรายได้ของประชาชนให้สูงขึ้น และส่งผลให้คนไทยส่วนใหญ่
มีคณ
ุ ภาพชีวติ ทีด่ ยี งิ่ ขึน้ แต่ประชากรทีอ่ ยูใ่ นกลุม่ เกือบจนยังมีจำ� นวนมาก แม้ความยากจนของประชาชนโดยรวมมีแนวโน้มลดลงอย่าง
ต่อเนื่อง แต่ประเทศไทยยังคงเผชิญกับปัญหาการกระจายรายได้ที่เรื้อรัง หากพิจารณาจากสัมประสิทธิ์จีนี่ (Gini Coefficient) ซึ่ง
ค�ำนวณโดยส�ำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ตามตารางที่ 1 จะพบว่า ไม่ได้มคี วามแตกต่างกัน
มากเมือ่ เทียบกับในช่วงสองถึงสามทศวรรษทีผ่ า่ นมา (สัมประสิทธิจ์ นี ยี่ งิ่ น้อยแสดงว่ายิง่ มีความเท่าเทียมกันมาก) โดยปี 2556 เทียบกับ
ปี 2531 สัมประสิทธิ์จีนี่ลดลงจาก 0.487 มาอยู่ที่ระดับ 0.465 เท่านั้น แต่หากพิจารณาจากสัดส่วนรายได้ของประชากรร้อยละ 20
ที่รวยที่สุดต่อรายได้ของประชากรร้อยละ 20 ที่จนที่สุดจะพบว่า อยู่ที่ระดับ 11.9 เท่าในปี 2531 และยิ่งเกิดความห่างมากขึ้นเป็น
12.6 เท่าในปี 2556 และหากพิจารณาถึงมิติความเหลื่อมล�้ำในด้านอื่นๆ เพิ่มเติมก็จะพบว่าประเทศไทยยังมีปัญหาความเหลื่อมล�้ำ
อีกหลายด้านที่ยังรอการแก้ไข ไม่ว่าจะเป็นความเหลื่อมล�้ำด้านการศึกษา ความเหลื่อมล�้ำด้านการถือครองที่ดิน และความเหลื่อมล�้ำ
ในการถือครองทรัพย์สิน เป็นต้น
ตารางที่ 1 สัมประสิทธิ์จีนี่
ปี 2531 2533 2535 2537 2539 2541 2543 2545 2547 2549 2550 2552 2554 2556
Gini 0.487 0.515 0.536 0.52 0.513 0.507 0.522 0.508 0.493 0.514 0.499 0.49 0.484 0.465
ที่มา : สศช.

นอกจากนี้ ส่วนหนึ่งของการศึกษาของกอบศักดิ์ ภูตระกูล (2556)3 ยังพบว่า กลุ่มครัวเรือนที่เป็นเกษตรกรมีความเหลื่อมล�้ำ
ทางรายได้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยเป็นผลมาจากความแตกต่างของการเพิ่มขึ้นของรายได้ ในกลุ่มของผู้ถือครองท�ำการเกษตรที่เป็น
เจ้าของที่ดินเป็นส่วนใหญ่ อีกทั้งกลุ่มครัวเรือนในเขตเมืองยังกลายเป็นองค์ประกอบที่มีผลต่อปัญหาการกระจายรายได้ของประเทศ
ให้เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส�ำคัญ ซึ่งถือเป็นความท้าทายต่อแนวโน้มการขยายตัวของเมือง (Urbanization) ที่รวดเร็วของไทย
3
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กอบศักดิ์ ภูตระกูล (2556), “คุณภาพของการเจริญเติบโตจากมิติของการกระจายรายได้ ปัญหาและทางออก”

3. กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) มองความเหลื่อมล�้ำของไทยและภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก
อย่างไร?
เมื่อต้นเดือนพฤษภาคม 2559 ที่ผ่านมา IMF ได้เผยแพร่รายงาน Regional Economic Outlook: Asia and Pacific ซึ่งเป็น
ที่น่าสนใจว่าส่วนหนึ่งของรายงานดังกล่าวได้วิเคราะห์ถึงประเด็นปัญหาความเหลื่อมล�้ำของประเทศต่างๆ ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก
อย่างไรก็ตาม ส�ำหรับกรณีของประเทศไทยนั้น IMF กลับมีมุมมองต่อการเปลี่ยนแปลงในด้านปัญหาความเหลื่อมล�้ำที่แตกต่างไปจาก
ที่ได้กล่าวน�ำข้างต้นอย่างสิ้นเชิง โดยมุมมองของ IMF สรุปได้ ดังนี้
นับตัง้ แต่ปี ค.ศ. 1990 มาจนถึงปัจจุบนั ภูมภิ าคเอเชียมีการเติบโตทีด่ โี ดยมีอตั ราการเติบโตของ GDP สูงถึงร้อยละ 6 โดยเฉลีย่
แม้วา่ จะเคยผ่านวิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจมาหลายครัง้ ดังนัน้ เอเชียจึงถือเป็นกลไกส�ำคัญในการขับเคลือ่ นเศรษฐกิจโลก อย่างไรก็ตาม
การเติบโตดังกล่าวกลับน�ำมาสู่ปัญหาความไม่เท่าเทียมที่เพิ่มขึ้นด้วย โดยเฉพาะในกลุ่มประเทศเกิดใหม่ (emerging countries)
เห็นได้จากการแสดง Net Gini Index4 ในภาพที่ 2 ซึ่งหากเปรียบเทียบกับประเทศในภูมิภาคอื่นๆ ของโลก ภูมิภาคเอเชียนับว่า
มีปัญหาความเหลื่อมล�้ำสูงกว่าภูมิภาคอื่นๆ ของโลกโดยเฉลี่ย
หากพิจารณาระดับความเหลื่อมล�้ำจากภาพที่ 3 จะเห็นว่า แต่ละกลุ่มประเทศในเอเชียมีการกระจายตัวของระดับ
ความเหลือ่ มล�ำ้ ทีค่ อ่ นข้างกว้าง โดยกลุม่ ประเทศทีพ่ ฒ
ั นาแล้วมักมีความเท่าเทียมสูงกว่ากลุม่ ประเทศก�ำลังพัฒนา ในขณะทีป่ ระเทศจีน
และอินเดียมีความเหลื่อมล�้ำค่อนข้างสูงกว่าประเทศอื่นๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศจีนซึ่งในอดีตเคยเป็นประเทศที่มีระดับ
ความเท่าเทียมสูงมากประเทศหนึ่ง แต่จากการพัฒนาประเทศในช่วงหลังๆ ท�ำให้จีนเกิดความเหลื่อมล�้ำเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนเพราะ
การเติบโตที่ไม่ได้กระจายไปสู่ทุกคนทุกกลุ่มอย่างทั่วถึง ยกตัวอย่างเช่น การพัฒนาอุตสาหกรรมโดยเฉพาะการลงทุนโดยตรงจาก
ต่างประเทศจ�ำนวนมากจะกระจุกอยู่ตามบริเวณชายฝั่งของประเทศ ท�ำให้เกิดความเหลื่อมล�้ำในการพัฒนาระหว่างพื้นที่ชายฝั่งและ
พื้นที่ชั้นในของประเทศ (แม้สถานการณ์จะคลี่คลายลงบ้างจากนโยบาย Western Development Strategy เมื่อปี 2001) เป็นต้น
ส�ำหรับอินเดีย นอกจากจะมีความเหลือ่ มล�้ำระหว่างเขตเมืองและเขตชนบทซึง่ คล้ายคลึงกับจีนแล้ว ยังมีปญ
ั หาความเหลือ่ มล�้ำภายใน
เขตเมืองทีส่ งู อีกด้วย นอกจากนี้ ปัจจัยทีส่ ำ� คัญประการหนึง่ ทีท่ ำ� ให้ทงั้ จีนและอินเดียมีปญ
ั หาความเหลือ่ มล�ำ้ สูงคือ ปัญหาการไม่ได้รบั
การศึกษาที่เพียงพอ อย่างไรก็ตาม แม้รัฐบาลทั้งสองประเทศจะพยายามด�ำเนินนโยบายการคลังเพื่อบรรเทาปัญหาความเหลื่อมล�้ำ
ดังกล่าว แต่ก็ยังไม่ประสบผลส�ำเร็จมากนัก
ภาพที่ 2 Net Gini Index ถ่วงน�ำ้ หนักตามจ�ำนวนประชากร ภาพที่ 3 ระดับ Net Gini Index จัดกลุ่มตามภูมิภาค (ปี 2013)
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Gini Coefficient หรือสัมประสิทธิ์จีนี่ (ด้านรายได้) ที่เป็นทางการของประเทศไทยถูกค�ำนวณและเผยแพร่โดย 2 หน่วยงาน ได้แก่ ส�ำนักงานสถิติแห่งชาติ และ
ส�ำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ซึง่ ตัวเลขสัมประสิทธิจ์ นี ขี่ องแต่ละหน่วยงานจะมีคา่ แตกต่างกันเนือ่ งจากส�ำนักงานสถิตแิ ห่งชาติคำ� นวณ
จากรายได้ประจ�ำของครัวเรือน ในขณะทีส่ ำ� นักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติคำ� นวณสัมประสิทธิจ์ นี จี่ ากรายได้ประจ�ำของบุคคล อย่างไรก็ตาม
รายได้ประจ�ำของทั้งสองหน่วยงานใช้ค�ำนิยามเดียวกันโดยเป็นรายได้ประจ�ำก่อนหักภาษีและไม่รวมถึงรายรับอื่นๆ เช่น เงินทุนการศึกษา เป็นต้น แต่ในกรณีของ
รายงาน Regional Economic Monitor ของ IMF จะค�ำนวณ Net Gini Index ซึ่งค�ำนวณมาจากรายได้สุทธิหลังหักภาษีและเงินโอน ดังนั้น จึงมีความแตกต่างจาก
ค่าสัมประสิทธิ์จีนี่ที่เป็นทางการของไทย

ประมาณการเศรษฐกิจไทย
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ประเด็นที่น่าสนใจคือ กลุ่มอาเซียน 5 (ไทย มาเลเซีย สิงคโปร์ อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์) มีแนวโน้มการลดลงของปัญหา
ความเหลื่อมล�้ำมากที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มประเทศอื่นๆ ในเอเชียแปซิฟิกไม่ว่าจะเป็นกลุ่มประเทศรายได้น้อย (LICs Asia)
และกลุ่มประเทศอุตสาหกรรมในเอเชียอื่นๆ (ภาพที่ 4 ซึ่งเป็นการเปรียบเทียบความแตกต่างของระดับ Net Gini Index ในปัจจุบัน
กับปี 1990) และหากพิจารณาลงไปในรายละเอียดของแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของปัญหาความเหลื่อมล�้ำดังกล่าวในกลุ่มประเทศ
ASEAN จะพบว่า ประเทศที่มีปัญหาความเหลื่อมล�้ำสูงขึ้นได้แก่ สิงคโปร์ อินโดนีเซีย เวียดนาม ลาว และกัมพูชา ในขณะที่ประเทศ
ที่มีปัญหาความเหลื่อมล�้ำลดลง ได้แก่ ไทย มาเลเซีย และฟิลิปปินส์ โดย IMF ยกตัวอย่างประเทศไทยเป็นประเทศที่มีปัญหา
ความเหลื่อมล�้ำลดลงมากที่สุดในภูมิภาค
รายงาน Regional Economic Monitor ได้แสดงให้เห็นถึงการลดลงของปัญหาความเหลื่อมล�้ ำเป็นรายประเทศ โดยมี
ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีปัญหาความเหลื่อมล�้ำลดลงมากที่สุด และประเทศจีนมีปัญหาความเหลื่อมล�้ำเพิ่มขึ้นมากที่สุด ดังแสดง
ในภาพที่ 5
ภาพที่ 4 แนวโน้มการเปลี่ยนแปลง Net Gini Index จัดกลุ่มตามภูมิภาค (เปรียบเทียบกับปี ค.ศ. 1990)
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4. ปัจจัยส�ำคัญที่มีผลต่อการเพิ่มขึ้นและลดลงของปัญหาความเหลื่อมล�้ำ
รายงาน Regional Economic Monitor ได้อธิบายถึงการศึกษาที่ผ่านมาว่า
1) ปัจจัยที่ช่วยลดปัญหาความเหลื่อมล�้ำได้อย่างมีนัยส�ำคัญ ได้แก่ การพัฒนาทุนมนุษย์ การเพิ่มการค้าระหว่างประเทศ
การเพิ่มการใช้จ่ายภาครัฐ และการมีส่วนร่วมทางการเมืองของทุกฝ่าย (Democratic accountability)
2) ปัจจัยที่ท�ำให้ปัญหาความเหลื่อมล�้ำเพิ่มขึ้น ได้แก่
2.1) ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและความหลากหลายของการให้บริการทางการเงินที่เพิ่มขึ้น ซึ่งไม่ได้หมายความว่า
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและความหลากหลายของการให้บริการทางการเงินเป็นสิ่งไม่ดี แต่เป็นการอ้างถึง Kuznets Curve
ซึง่ แสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างระดับความเหลือ่ มล�ำ้ และระดับการพัฒนาของประเทศเป็นรูประฆังคว�ำ่ หมายความว่า ในระยะแรก
ของการพัฒนาประเทศ ปัญหาความเหลื่อมล�้ำจะเพิ่มสูงขึ้นได้จากการพัฒนาที่แตกต่างกันของแต่ละกลุ่มคน แต่เมื่อพัฒนาประเทศ
ให้เจริญก้าวหน้าต่อไปอีก ผลประโยชน์จากการพัฒนาดังกล่าวจะกระจายสูก่ ลุม่ คนต่างๆ ในประเทศมากขึน้ ท�ำให้ระดับความเหลือ่ มล�ำ้
ลดลงในที่สุด ยกตัวอย่างเช่น ผู้ได้รับประโยชน์จากการพัฒนาเทคโนโลยีมักเป็นผู้ที่มีความรู้ความช�ำนาญเฉพาะทาง หรือผู้มีรายได้
สูงมักได้ประโยชน์จากการให้บริการทางการเงินในรูปแบบใหม่ๆ มากกว่าผู้มีรายได้น้อย หรือผู้สูงอายุอาจยังไม่สามารถเข้าถึงหรือ
ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีใหม่ได้อย่างเต็มที่ เป็นต้น
2.2) ความเหลื่อมล�้ำด้านโอกาสในการเข้าถึงบริการต่างๆ ยกตัวอย่างเช่น ความไม่เท่าเทียมในการเข้าถึงบริการ
ทางการศึกษา สาธารณสุข และแหล่งเงินทุน เป็นต้น
2.3) การทีต่ ลาดแรงงานมีทงั้ ส่วนทีอ่ ยูใ่ นระบบและนอกระบบก่อให้เกิดความไม่เท่าเทียมของผลตอบแทนจากการท�ำงาน
ซึ่งเป็นสาเหตุส�ำคัญที่น�ำไปสู่ความเหลื่อมล�้ำด้านรายได้เช่นเดียวกัน

5. นโยบายภาครัฐเพื่อลดความเหลื่อมล�้ำควรเป็นอย่างไร
นโยบายการคลังเป็นเครื่องมือหลักของการด�ำเนินนโยบายภาครัฐเพื่อลดปัญหาความเหลื่อมล�้ำ นโยบายการคลังที่ดีจะช่วย
ลดปัญหาความเหลื่อมล�้ำได้โดยการใช้เครื่องมือด้านต่างๆ กล่าวคือ
1) ด้านรายได้ ควรเก็บภาษีในอัตราก้าวหน้า ลดการพึ่งพิงรายได้จากภาษีทางอ้อม ลดสิทธิประโยชน์การลดหย่อนต่างๆ
(เนื่องจากในหลายกรณี ผู้รับประโยชน์จากสิทธิการลดหย่อนมักเป็นผู้มีรายได้สูง) การขยายฐานภาษี และการเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการจัดเก็บภาษี เป็นต้น
2) ด้านรายจ่าย ควรสนับสนุนในเรื่องของการศึกษาและสาธารณสุข ส�ำหรับมาตรการการใช้จ่ายที่จะช่วยแก้ปัญหา
ความเหลือ่ มล�ำ้ ได้ดคี วรออกแบบให้สามารถระบุเป้าหมายผูร้ บั ประโยชน์ได้ชดั เจนเช่น กลุม่ คนรายได้นอ้ ย กลุม่ ผูด้ อ้ ยโอกาส (ปัจจุบนั
รัฐบาลมีโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐโดยใช้เป็นข้อมูลในการจัดสวัสดิการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย) ซึ่งจะช่วยแก้ปัญหา
ความเหลื่อมล�้ำได้ดีกว่าการท�ำนโยบายที่แจกจ่ายให้กับทุกคนมีสิทธิรับประโยชน์เท่ากันหมด เพราะสุดท้ายคนที่ได้รับประโยชน์
ส่วนมากมักไม่ใช่กลุ่มผู้มีรายได้น้อย
3) นโยบายกึ่งการคลัง เช่น การส่งเสริมการเข้าถึงบริการทางการเงินของผู้มีรายได้น้อยและ SMEs อย่างไรก็ตาม การด�ำเนิน
นโยบายในลักษณะนี้ก็ควรมีการก�ำกับดูแลที่เหมาะสมเพื่อรักษาเสถียรภาพของระบบการเงินควบคู่ไปด้วยเช่นกัน
4) การปรับปรุงกฎหมายและข้อบังคับต่างๆ เช่น การส่งเสริมให้เกิดการสร้างงานและลดช่องว่างของการท�ำงานในระบบและ
นอกระบบลง และมีมาตรการเสริมเพื่อคุ้มครองแรงงานทั้งที่อยู่ในระบบและนอกระบบ
ดังนั้น นโยบายภาครัฐจึงควรมีความครอบคลุมและทั่วถึงทุกกลุ่มคนและกลุ่มเป้าหมายหรือที่มักเรียกกันว่า Inclusive
Policies นั่นเอง
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6. ตัวอย่างการด�ำเนินนโยบายการคลังของประเทศไทย มาเลเซีย และฟิลิปปินส์
ประเทศไทย มาเลเซีย และฟิลปิ ปินส์ ถือเป็นกลุม่ ประเทศทีป่ ระสบความส�ำเร็จในการลดความเหลือ่ มล�ำ้ ในทรรศนะของ IMF
โดย IMF ได้ยกตัวอย่างประเทศไทยว่าเป็นประเทศทีส่ ามารถลดปัญหาความเหลือ่ มล�ำ้ ลงได้มากทีส่ ดุ ดังแสดงจากการลดลงของระดับ
Net Gini Index อย่างชัดเจนดังแสดงในภาพที่ 6 ในขณะที่หลายประเทศในอาเซียน รวมไปถึงในเอเชียกลับมีปัญหาความเหลื่อมล�้ำ
สูงขึน้ นอกจากนี้ แม้ทงั้ สามประเทศจะมีระดับความเหลือ่ มล�ำ้ ทีล่ ดลงในภาพรวม แต่ภาพที่ 7 กลับแสดงให้เห็นว่ากลุม่ คนทีม่ รี ายได้สทุ ธิ
ต�ำ่ ทีส่ ดุ ร้อยละ 10 แรก (Decile 1) ของประเทศมาเลเซียและฟิลปิ ปินส์มสี ว่ นแบ่งรายได้ทลี่ ดลง มีเพียงประเทศไทยเท่านัน้ ทีป่ ระชากร
ร้อยละ 10 แรกที่จนที่สุดมีส่วนแบ่งรายได้เพิ่มขึ้น
ทัง้ นี้ บทบาทของการด�ำเนินนโยบายการคลังและนโยบายกึง่ การคลังของทัง้ สามประเทศค่อนข้างจะเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
คือ เป็นมาตรการที่มีเป้าหมายเพื่อที่ค�ำนึงถึงประโยชน์ของกลุ่มคนที่มีรายได้น้อยเป็นส�ำคัญและส่งเสริมให้ผู้มีรายได้น้อยสามารถ
เข้าถึงบริการทางการเงินที่หลากหลาย กล่าวโดยสรุปได้ดังนี้
กรณีประเทศไทย มีโครงการ 30 บาทรักษาทุกโรคซึง่ คนจนได้รบั ประโยชน์มากกว่าคนรวยและช่วยเพิม่ สวัสดิการสังคม
ให้แก่กลุ่มคนที่ยังขาดหลักประกันทางสังคม การอุดหนุนพลังงานที่ลดลง เนื่องจากผู้ได้รับประโยชน์จากการอุดหนุนส่วนใหญ่เป็น
ผู้มีรายได้สูงมากกว่าผู้มีรายได้น้อย อย่างไรก็ตาม การลดการอุดหนุนดังกล่าวด�ำเนินการควบคู่ไปกับมาตรการป้องกันผลกระทบต่อ
ประชาชน เช่น การขึน้ ภาษีน�้ำมันร่วมกับการลดเงินสมทบเข้ากองทุนน�้ำมันในช่วงทีร่ าคาน�้ำมันในตลาดโลกยังอยูใ่ นระดับต�่ำ เป็นต้น
นอกจากนี้ IMF ยังเห็นว่าการที่ประเทศไทยยกเลิกโครงการจ�ำน�ำข้าวและเปลี่ยนมาเป็นโครงการที่ให้ประโยชน์กับเกษตรกรรายเล็ก
จะช่วยแก้ปัญหาความเหลื่อมล�้ำได้ดีกว่า อีกทั้งยังมีในเรื่องกองทุนหมู่บ้านซึ่งเริ่มมาตั้งแต่ปี ค.ศ. 2001 ส่งเสริมให้เกิดเครือข่ายของ
microfinance ขนาดใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก5 นอกจากนี้ ยังมีเรื่องการประกันภัยพืชผลทางการเกษตร และการจัดตั้งกองทุน
ส่งเสริมการประกันภัยพิบัติด้วย ซึ่งเป็นการส่งเสริมให้กลุ่มผู้มีรายได้น้อยได้รับความคุ้มครองและสามารถเข้าถึงบริการทางการเงิน
ได้หลากหลายมากขึ้น
กรณีประเทศมาเลเซีย การลดความเหลื่อมล�้ำส่วนใหญ่เกิดจากการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ตลอดช่วง
ระยะเวลาหลายสิบปีที่ผ่านมา ซึ่งรวมถึงโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคม เช่น ถนน รถไฟ และท่าเรือ ตลอดจนสาธารณูปโภคอื่นๆ
ซึ่งโครงการใหญ่เหล่านี้ช่วยให้ประโยชน์จากการพัฒนาเศรษฐกิจและการเติบโตของประเทศกระจายและตกอยู่กับประชาชนทั่วไป
ได้อย่างเท่าเทียมยิ่งขึ้น นอกจากนี้ มาเลเซียยังมีมาตรการ Government Transformation Program ซึ่งช่วยปรับปรุงการให้บริการ
สาธารณะของภาครัฐให้เข้าถึงกลุ่มผู้มีรายได้น้อยเพิ่มขึ้น ตลอดจนนโยบายค่าจ้างแรงงานขั้นต�่ำ และการส่งเสริมการเข้าถึงบริการ
ทางการเงินในระดับ microfinance ต่างๆ ซึ่งค่อนข้างประสบผลส�ำเร็จด้วยดี
กรณีประเทศฟิลปิ ปินส์ ก็มนี โยบายทีช่ ว่ ยเหลือคนจนโดยเฉพาะในช่วงปี ค.ศ. 2008 ซึง่ ขณะนัน้ มีปญ
ั หาวิกฤติราคาอาหาร
และราคาน�ำ้ มันแพง เกิดความขาดแคลน โดยเฉพาะประเทศฟิลปิ ปินส์ทเี่ ป็นประเทศผูน้ ำ� เข้าข้าวรายใหญ่ประเทศหนึง่ รัฐบาลฟิลปิ ปินส์
ในยุคนั้นต้องมีการเจรจาการค้าระหว่างประเทศเพื่อช่วยบรรเทาปัญหา อีกทั้งยังมีมาตรการลดความยากจนและความเหลื่อมล�้ำ
ต่างๆ โดยจัดให้มกี ารลงทุนในสินค้าสาธารณะในพืน้ ทีช่ นบททีย่ ากจน นอกจากนี้ ยังมีนโยบายส่งเสริมการศึกษาและการเพิม่ การเข้าถึง
บริการทางการเงินของประชาชนและธุรกิจรายเล็กผ่าน micro finance และ micro insurance เพื่อให้คนจนสามารถเข้าถึงบริการ
ทางการเงินทั้งในด้านสินเชื่อและการประกันภัยจนท�ำให้ฟิลิปปินส์เป็นประเทศที่มีตลาด micro insurance ใหญ่ที่สุดประเทศหนึ่ง
ในทวีปเอเชีย
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รัฐบาลปัจจุบันก็ยังคงใช้กองทุนหมู่บ้านในการส่งผ่านการด�ำเนินนโยบายเศรษฐกิจในโครงการต่างๆ ได้แก่ มาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับหมู่บ้าน สินเชื่อวงเงิน
6 หมื่นล้านบาท ดอกเบี้ยร้อยละ 0 เป็นเวลา 2 ปี และโครงการเพิ่มความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ สนับสนุนเงินทุนผ่านกองทุนหมู่บ้าน
กองทุนละไม่เกิน 5 แสนบาท วงเงินรวม 35,000 ล้านบาท

ภาพที่ 6 Net Gini Index ของประเทศไทย มาเลเซีย และฟิลิปปินส์

ที่มา : Regional Economic Outlook 2016

ภาพที่ 7 ร้อยละการเปลี่ยนแปลงของรายได้/การบริโภคจัดกลุ่มตามเดไซล์

ที่มา : Regional Economic Outlook 2016
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7. สรุป
มุมมองต่อปัญหาความเหลื่อมล�้ำของประเทศไทยอาจมีความแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับผู้วิเคราะห์แต่ละรายและการเลือกใช้
ข้อมูลในการวิเคราะห์ โดยงานวิจยั ด้านปัญหาความเหลือ่ มล�ำ้ ส่วนใหญ่ในประเทศไทยมักอ้างอิงสัมประสิทธิจ์ นี ซี่ งึ่ จัดท�ำโดยส�ำนักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ท�ำให้เข้าใจได้ว่าการแก้ปัญหาเรื่องความเหลื่อมล�้ำในภาพรวมยังไม่มี
ความคืบหน้ามากนัก (ทั้งนี้ ผลการวิเคราะห์จะขึ้นอยู่กับการก�ำหนดจุดเริ่มต้นและจุดสุดท้ายของข้อมูลที่น�ำมาเปรียบเทียบด้วย)
อย่างไรก็ตาม การวิเคราะห์ของ IMF อ้างอิงจาก Net Gini Index ซึ่งมีนิยามที่แตกต่างจากสัมประสิทธิ์จีนี่ของ สศช. ส่งผลให้ผลลัพธ์
จากการวิเคราะห์แตกต่างกัน โดย IMF เห็นว่าประเทศไทยมีความคืบหน้าอย่างมากในการลดปัญหาความเหลื่อมล�้ำของประเทศเมื่อ
เปรียบเทียบกับประเทศอื่นๆ ในภูมิภาคเอเชีย
แม้ว่าข้อสรุปจากการใช้สัมประสิทธิ์จีนี่ที่แตกต่างกันจะท�ำให้เกิดมุมมองการวิเคราะห์ที่แตกต่างกันไป แต่อย่างน้อยที่สุด
อาจกล่าวได้ว่าประเทศไทยมีการด�ำเนินนโยบายการคลังและกึ่งการคลังที่สอดคล้องกับหลักการที่ควรจะเป็นและส่งผลในการลด
ความเหลื่อมล�้ำของประเทศรวมทั้งช่วยในการกระจายผลประโยชน์จากการเติบโตทางเศรษฐกิจสู่กลุ่มคนต่างๆ ในสังคมอย่างทั่วถึง
ได้ไม่มากก็น้อย
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บทวิเคราะห์
เรื่อง เจาะลึกการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศในอาเซียน

1

บทสรุปผู้บริหาร

ในปี 2558 มูลค่าเงินลงทุนโดยตรงทั้งโลกอยู่ที่ 1.76 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ ขยายตัวร้อยละ 38.0
จากปี 2557 ซึง่ กว่าร้อยละ 54 เป็นมูลค่าเงินลงทุนในกลุม่ ประเทศพัฒนาแล้ว ส�ำหรับมูลค่าเงินลงทุนในกลุม่ ประเทศก�ำลัง
พัฒนาได้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยกว่าร้อยละ 70 ของมูลค่าเงินลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศในประเทศก�ำลังพัฒนา
อยู่ในภูมิภาคเอเชียเป็นส�ำคัญ และเป็นการลงทุนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียนอยู่ถึงร้อยละ 23.3 ของ
มูลค่าเงินลงทุนจากต่างประเทศในภูมิภาคเอเชีย
❍❍ ส�ำหรับเงินลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศในภูมิภาคอาเซียน สิงคโปร์มีมูลค่าเงินลงทุนที่มากที่สุด
(สัดส่วนร้อยละ 51.9) รองลงมาเป็นอินโดนีเซีย (สัดส่วนร้อยละ 12.3) ในขณะที่ เวียดนาม มาเลเซีย และไทย มีสัดส่วน
ร้อยละ 9.4 8.8 และ 8.6 ของมูลค่าเงินลงทุนโดยตรงในภูมิภาคอาเซียน ตามล�ำดับ
❍❍ หากพิจารณาสัดส่วนของมูลค่าเงินลงทุนจากต่างประเทศเมื่อเทียบกับผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ
ของสิงคโปร์ กัมพูชา และเวียดนาม พบว่า อยู่ในระดับที่สูง โดยมีค่าเฉลี่ยในช่วง 10 ปี อยู่ที่ร้อยละ 18.1 9.8 และ 6.1
ตามล�ำดับ
❍❍ มูลค่าเงินลงทุนจากต่างประเทศของไทย ในปี 2558 มีมล
ู ค่ารวม 10.8 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ขยายตัว
สูงขึ้นถึงร้อยละ 206.65 คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 8.6 เมื่อเทียบกับอาเซียน และคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 2.7 ของผลิตภัณฑ์
มวลรวมในประเทศ
❍❍ ส�ำหรับปัจจัยดึงดูดของประเทศไทยทีส
่ �ำคัญ ได้แก่ ความพร้อมในด้านโครงสร้างพืน้ ฐานในการพัฒนา
ระบบโลจิสติกส์ รวมทั้งความพร้อมด้านระบบสาธารณูปโภค (การเข้าถึงไฟฟ้า) มาตรการสิทธิประโยชน์ต่างๆ ตลอดจน
ความเชื่อมโยงของอุตสาหกรรมการผลิต
❍❍

1. บทน�ำ
ส�ำหรับประเทศก�ำลังพัฒนา โดยเฉพาะประเทศไทย รวมถึงประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ยังคงต้องการ
เม็ดเงินลงทุนโดยตรงจากประเทศ (Foreign Direct Investment : FDI) เนื่องจากระดับเงินออมภายในประเทศยังมีไม่เพียงพอที่จะ
ใช้ลงทุนหรือขยายการลงทุน นอกจากนีก้ ารลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ ยังมาพร้อมกับการถ่ายทอดเทคโนโลยี การถ่ายทอดความรู้
ซึ่งจะช่วยให้อุตสาหกรรมของประเทศที่ได้รับ FDI มีการพัฒนาได้อย่างก้าวกระโดด เพิ่มศักยภาพทางการแข่งขันระยะยาว รวมถึง
ช่วยสร้างการจ้างงานภายในประเทศ ซึ่งในบทความนี้จะมุ่งเน้นการวิเคราะห์การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (FDI) ของโลกและ
ในประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

2. 10 บริษัทต่างชาติที่ลงทุนข้ามชาติมากที่สุด
FDI คือ การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ ซึง่ จ�ำแนกได้เป็น 2 ประเภท คือ 1) การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศในแนวนอน
(Horizontal FDI) คือ ผูล้ งทุนจากต่างประเทศจะมาลงทุนในประเทศผูร้ บั ทุน เพือ่ ขายสินค้าของตนให้แก่ประเทศผูร้ บั ทุน เพือ่ ประโยชน์
จากการลดลงของค่าขนส่ง การเพิม่ โอกาสของการเจาะตลาดและหลีกเลีย่ งมาตรการกีดกันทางการค้า และ 2) การลงทุนโดยตรงจาก
ต่างประเทศในแนวตั้ง (Vertical FDI) คือ ผู้ลงทุนจากต่างประเทศจะมาลงทุนในประเทศไทยเพื่อใช้เป็นฐานการผลิต เพื่อส่งออก
กลับไปยังประเทศของผูล้ งทุนเองหรือไปยังประเทศอืน่ ๆ ซึง่ จะเห็นได้วา่ ประเทศทีพ่ ฒ
ั นาแล้วส่วนใหญ่จะเน้นการลงทุนข้ามประเทศ
อันดับต้นๆ ของโลก โดยเฉพาะสหราชอาณาจักร ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา ฝรั่งเศส และเยอรมนี เป็นต้น (ดังตารางที่ 1)
1

ผู้เขียน นางสาวกาญจนา จันทรชิต เศรษฐกรช�ำนาญการ นางสาวสลิล พึงวัฒนานุกูล เศรษฐกรปริญญาตรี และนายอิทธิพัฒน์ ประภาประเสริฐ นักศึกษาฝึกงาน
ส่วนวิเทศและสถาบันสัมพันธ์ ส�ำนักนโยบายเศรษฐกิจมหภาค ขอขอบคุณ ดร.กุลกัลยา พระยาราช นายพงศ์นคร โภชากรณ์ และคุณวุฒพิ งศ์ จิตตัง้ สกุล ส�ำหรับข้อแนะน�ำ

ประมาณการเศรษฐกิจไทย
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ตารางที่ 1 แสดง 10 อันดับบริษัทของประเทศพัฒนาแล้วที่ลงทุนข้ามประเทศมากที่สุด
อันดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

บริษัท
Royal Ditch Shell plc
Toyota Motor Corporation
General Electric Co
Total SA
BP plc
Exxon Mobil Corporation
Chevron Corporation
Volkswagen Group
Vodafone Group Plc
Apple Computer Inc

ประเทศแม่
สหราชอาณาจักร
ญี่ปุ่น
สหรัฐอเมริกา	
ฝรั่งเศส
สหราชอาณาจักร
สหรัฐอเมริกา	
สหรัฐอเมริกา	
เยอรมนี
สหราชอาณาจักร
สหรัฐอเมริกา	

ทรัพย์สินต่างประเทศ
$288,282.79
$273,279.53
$257,742.32
$236,718.95
$216,698.47
$193,492.80
$191,933.21
$181,825.90
$166,966.51
$143,651.78

ที่มา : World Investment Report 2016, UNCTAD

3. สถานการณ์ล่าสุดของ FDI โลก
ในปี 2558 มูลค่าเงินลงทุนโดยตรงทัง้ โลกอยูท่ ี่ 1.76 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ ปรับตัวเพิม่ ขึน้ จาก 1.28 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ
โดยคิดเป็นอัตราการขยายตัวที่ร้อยละ 38.0 จากปี 2557 ซึ่งแบ่งเป็นมูลค่าเงินลงทุนในกลุ่มประเทศพัฒนาแล้วจ�ำนวน 962 พันล้าน
ดอลลาร์สหรัฐ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 54.6 ของมูลค่าเงินลงทุนโดยตรงทั้งหมด ในขณะที่มูลค่าเงินลงทุนในประเทศก�ำลังพัฒนา
มีจ�ำนวน 765 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 43.4 ของมูลค่าเงินลงทุนโดยตรงทั้งหมด
อย่างไรก็ดีหากพิจารณาเฉพาะกลุ่มประเทศก�ำลังพัฒนา จะพบว่า มีการลงทุนที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง สะท้อนจากสัดส่วน
การลงทุนที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 43.4 ในปี 2558 จากร้อยละ 34.5 ในปี 2538 และร้อยละ 34.9 ในปี 2548 โดยกว่าร้อยละ
70 ของมูลค่าเงินลงทุนโดยตรงในประเทศก�ำลังพัฒนานัน้ อยูใ่ นภูมภิ าคเอเชียเป็นส�ำคัญ และเป็นการลงทุนในภูมภิ าคเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้หรืออาเซียนถึงร้อยละ 23.3 ของมูลค่าเงินลงทุนโดยตรงในภูมิภาคเอเชีย

ภาพที่ 1 สัดส่วนของ FDI แบ่งตามกลุ่มประเทศส�ำคัญในโลก

ที่มา : World Investment Report 2016, UNCTAD
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ภาพที่ 2 สัดส่วนของ FDI ในภูมิภาคเอเชีย

ที่มา : World Investment Report 2016, UNCTAD

4. สถานการณ์ FDI ในภูมิภาคอาเซียน
4.1 สถานการณ์ล่าสุดของ FDI ในภูมิภาคอาเซียน
เมือ่ พิจารณา FDI ในภูมภิ าคอาเซียน พบว่าในปี 2558 มีมลู ค่าเงินลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศเข้ามาลงทุนในประเทศ
สิงคโปร์ 65.3 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ รองลงมาเป็นประเทศอินโดนีเซีย 15.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 51.9 และ
ร้อยละ 12.3 ของมูลค่าเงินลงทุนโดยตรงในภูมภิ าคอาเซียน ตามล�ำดับ ในขณะทีป่ ระเทศเวียดนาม มาเลเซีย และไทย มีสดั ส่วนร้อยละ
9.4 8.8 และ 8.6 ของมูลค่าเงินลงทุนโดยตรงในภูมิภาคอาเซียน ตามล�ำดับ
ภาพที่ 3 สัดส่วนของ FDI ของอาเซียน

ที่มา : World Investment Report 2016, UNCTAD

ภาพที่ 4 สัดส่วนของ FDI ต่อ GDP ของประเทศอาเซียน

ที่มา : World Investment Report 2016, UNCTAD

หากพิจารณาถึงสัดส่วนการลงทุนโดยตรงจากต่างชาติต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (FDI/GDP) โดยใช้เกณฑ์ของ
ค่าเฉลี่ย (average) ที่ร้อยละ 5 ต่อ GDP พบว่า 1) กลุ่มประเทศที่มีสัดส่วนมูลค่าเงินลงทุนโดยตรงจากต่างชาติต่อ GDP สูงกว่า
เกณฑ์ค่าเฉลี่ย ได้แก่ สิงคโปร์ กัมพูชา และเวียดนาม และ 2) กลุ่มประเทศที่มีสัดส่วนมูลค่าเงินลงทุนโดยตรงจากต่างชาติต่อ GDP
อยู่ในระดับต�่ำกว่าเกณฑ์ค่าเฉลี่ย ได้แก่ ลาว บรูไน มาเลเซีย ไทย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ และพม่า
4.2 เจาะลึกประเทศที่มี FDI/GDP ในสัดส่วนสูง
สิงคโปร์
		
มูลค่า FDI ของสิงคโปร์ ในปี 2558 มีมูลค่ารวม 65.3 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ หดตัวร้อยละ 4.7 คิดเป็นสัดส่วน
ร้อยละ 51.9 ของ FDI ในอาเซียน
ประเทศที่เข้ามาลงทุนในสิงคโปร์มากที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ สหรัฐอเมริกา (ร้อยละ 14.9) ญี่ปุ่น (ร้อยละ
		
10.7) และหมู่เกาะบริติชเวอร์จิน (ร้อยละ 8.5)
		
ประเภทอุตสาหกรรม พบว่า ภาคการเงินและการประกันภัยมีสัดส่วนของ FDI มากที่สุด (ร้อยละ 50.3)
รองลงมาคือ ภาคค้าส่งและค้าปลีก (ร้อยละ 17.2) และภาคการผลิต (ร้อยละ 14.4)
กัมพูชา
มูลค่า FDI ของกัมพูชา ในปี 2558 มีมูลค่ารวม 1.7 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ หดตัวร้อยละ -1.11 คิดเป็นสัดส่วน
		
ร้อยละ 1.4 ของ FDI ในอาเซียน
ประเทศที่เข้ามาลงทุนในกัมพูชามากที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ เกาหลีใต้ (ร้อยละ 44.6) จีน (ร้อยละ 30.2) และ
		
ประเทศในภูมิภาคอาเซียน (ร้อยละ 14.0)
		
ประเภทอุตสาหกรรม พบว่า ภาคบริการโครงสร้างพื้นฐานมีสัดส่วนของ FDI สูงสุด (ร้อยละ 39.4) รองลงมา
คือ ภาคอุตสาหกรรม (ร้อยละ 35.1) และภาคเกษตรกรรม (ร้อยละ 20.6)
ประมาณการเศรษฐกิจไทย
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เวียดนาม
		
มูลค่า FDI ของเวียดนาม ในปี 2558 มีมูลค่ารวม 11.8 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ขยายตัวร้อยละ 28.3 คิดเป็น
สัดส่วนร้อยละ 9.4 ของ FDI ในอาเซียน
ประเทศที่เข้ามาลงทุนในเวียดนามมากที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ เกาหลีใต้ (ร้อยละ 30.6) มาเลเซีย (ร้อยละ
		
10.9) และสิงคโปร์ (ร้อยละ 9.1)
		
ประเภทอุตสาหกรรม พบว่า ภาคการผลิตมีสัดส่วนของ FDI มากที่สุด (ร้อยละ 68.1) รองลงมาคือ ภาคไฟฟ้า
แก๊ส และระบบปรับอากาศ (ร้อยละ 11.6) และภาคอสังหาริมทรัพย์ (ร้อยละ 9.9)
ไทย
		
มูลค่าเงิน FDI ของไทย ในปี 2558 มีมูลค่ารวม 10.8 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ขยายตัวร้อยละ 206.7 คิดเป็น
สัดส่วนร้อยละ 8.6 ของ FDI ในอาเซียน
		
ประเทศทีเ่ ข้ามาลงทุนในไทยมากทีส่ ดุ 3 อันดับแรก ได้แก่ ญีป่ นุ่ (ร้อยละ 21.0) จีน (ร้อยละ 11.0) และ สิงคโปร์
(ร้อยละ 10.5)
ประเภทอุตสาหกรรม พบว่า ภาคการผลิตมีสัดส่วนของ FDI สูงที่สุด (ร้อยละ 23.8) โดยเฉพาะการผลิต
		
ยานยนต์ รองลงมาคือ กิจกรรมการเงินและการประกันภัย (ร้อยละ 8.8) และภาคค้าส่งและค้าปลีก (ร้อยละ 4.7)

ปี 2558
สิงคโปร์
- มูลค่า FDI
65.3
(พันล้านดอลลาร์สหรัฐ)
- %yoy
-4.7
- สัดส่วนต่อ FDI อาเซียน (%)
51.9
ประเทศที่เข้ามาลงทุน
1. สหรัฐอเมริกา
2. ญี่ปุ่น
3. หมู่เกาะบริติช
เวอร์จิน
ประเภทอุตสาหกรรม

1. ภาคการเงินและ
การประกันภัย
2. ภาคค้าส่งและ
ค้าปลีก
3. ภาคการผลิต

หมายเหตุ : ข้อมูลของประเทศกัมพูชา ณ ปี 2010
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กัมพูชา
1.7
-1.1
1.4
1. เกาหลีใต้
2. จีน
3. อาเซียน

เวียดนาม
11.8
28.3
9.4
1. เกาหลีใต้
2. มาเลเซีย
3. สิงคโปร์

ไทย
10.8
206.7
8.6
1. ญี่ปุ่น
2. จีน
3. สิงคโปร์

1. ภาคการผลิต
1. ภาคบริการ
1. ภาคการผลิต
ยานยนต์
โครงสร้างพื้นฐาน 2. ภาคไฟฟ้า แก๊ส
2. ภาคการเงินและ
2. ภาคอุตสาหกรรม
และระบบ
การประกันภัย
ปรั
บ
อากาศ
3. ภาคเกษตรกรรม
3. ภาคอสังหาริมทรัพย์ 3. ภาคค้าส่งและ
ค้าปลีก

5. จุดยืนของประเทศไทยในการช่วงชิง FDI
ความได้เปรียบของโครงสร้างสาธารณูปโภคในการเข้าถึงการใช้ไฟฟ้า (ข้อมูลปี 2556) เนื่องจากไฟฟ้าเป็น
สาธารณูปโภคที่จ�ำเป็นต่อการผลิต โดยเฉพาะการผลิตในภาคอุตสาหกรรม ดังนั้นประเทศที่มีระดับการเข้าถึงไฟฟ้าในเกณฑ์สูง
ย่อมเป็นประเทศที่น่าลงทุนในสายตาของนักลงทุนต่างชาติ โดยไทยเป็นประเทศที่มีอัตราการเข้าถึงการใช้ไฟฟ้าสูงถึงร้อยละ 99
ในขณะทีบ่ างประเทศในภูมภิ าคเอเชียมีอตั ราการเข้าถึงการใช้ไฟฟ้าถึงร้อยละ 100 เช่น สิงคโปร์ ฮ่องกง และเกาหลีใต้ ซึง่ เมือ่ พิจารณา
แนวโน้ม พบว่า แนวโน้มของการลงทุนโดยตรงจากต่างชาติจะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่บางประเทศที่อยู่ในภูมิภาค
เอเชียมีอัตราการเข้าถึงการใช้ไฟฟ้าต�่ำมาก คือ พม่า ร้อยละ 31.9 และกัมพูชา ร้อยละ 34.3 ส�ำหรับเวียดนามที่มีสัดส่วน FDI ต่อ
GDP สูงที่สุดนั้น อัตราการเข้าถึงการใช้ไฟฟ้าอยู่ที่ระดับร้อยละ 97.1 (ดังภาพที่ 5)

ภาพที่ 5 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างอัตราการเข้าถึงการใช้ไฟฟ้า
กับสัดส่วนของ FDI ต่อ GDP ปี 2556 ในภูมิภาคอาเซียน

ที่มา : EIA, World Energy Outlook 2015 และ World Investment Report 2016, UNCTAD

ความได้เปรียบในโครงสร้างพืน้ ฐานในการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ ทัง้ ระบบขนส่งทางถนน ทางอากาศ ทางน�ำ้ ตลอดจน
ระบบขนส่งทางราง โดย WEF (World Economic Forum) ได้จัดอันดับขีดความสามารถในการแข่งขัน ซึ่งพิจารณาจากความพร้อม
โครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของไทยอยู่อันดับ 3 ของอาเซียน โดยเป็นรองจากสิงคโปร์และมาเลเซียส�ำหรับการคมนาคม
ขนส่งทางถนน เรือ และสนามบิน อย่างไรก็ดี การขนส่งทางรถไฟอยู่อันดับ 5 ในอาเซียน
ความเชือ่ มโยงของอุตสาหกรรมการผลิต ซึง่ หากอุตสาหกรรมทีต่ า่ งชาติเข้ามาลงทุนมีความเชือ่ มโยงกับอุตสาหกรรมอืน่
สูง และเมือ่ ตัง้ กิจการอยูใ่ นพืน้ ทีใ่ ดแล้วจะชักน�ำให้เกิดอุตสาหกรรมและกิจการต่างๆ มาตัง้ ด�ำเนินการอยูใ่ นบริเวณใกล้เคียงกัน ซึง่ จะ
ก่อให้เกิดความประหยัดภายนอกขึ้นจากการที่กิจกรรมต่างๆ มาตั้งด�ำเนินการอยู่ภายในบริเวณใกล้เคียงกัน และจะมีผลท�ำให้พื้นที่
ดังกล่าวเป็นจุดศูนย์กลางของความเจริญเติบโต และเมือ่ พืน้ ทีใ่ ดพืน้ ทีห่ นึง่ เกิดความเจริญเติบโตขึน้ ก็จะส่งผลในการแพร่กระจายไปสู่
บริเวณโดยรอบ
มาตรการสิทธิประโยชน์สำ� หรับเขตเศรษฐกิจพิเศษ (SEZ) เพราะจะเป็นกลไกส�ำคัญทีเ่ ชือ่ มโยงการค้าและการลงทุนของ
ไทยกับประเทศเพือ่ นบ้าน และยังจะช่วยสนับสนุนกิจกรรมทางเศรษฐกิจให้กบั เขตพืน้ ทีท่ ตี่ ดิ กับประเทศเพือ่ นบ้านอีกด้วย นอกจากนี้
เมื่อเปรียบเทียบสิทธิประโยชน์ต่างๆ แล้วพบว่า ประเทศไทยยังถือว่าเป็นประเทศที่น่าลงทุนสูง เมื่อเทียบกับประเทศเพื่อนบ้าน
ในภูมิภาคอาเซียน (ดังตารางที่ 2)
ประมาณการเศรษฐกิจไทย
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Reinvestment
Allowance

โดยขึ้นอยู่กับแต่ละพื้นที่ คือ
1. เขตที่ 1 (กรุงเทพฯ
สมุทรปราการ สมุทรสาคร
ปทุมธานี นนทบุรี และ
นครปฐม) ยกเว้น 3 ปี
2. เขตที่ 2 (สมุทรสงคราม
ราชบุรี กาญจนบุรี
สุพรรณบุรี อ่างทอง
อยุธยา สระบุรี นครนายก
ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง
และภูเก็ต) ยกเว้น 3 ปี
แต่สามารถขยายเป็น
7 ปีได้หากลงทุนในเขต
อุตสาหกรรมที่ได้รับ
การส่งเสริม
3. เขตที่ 3 (เขตอื่น ๆ)
ยกเว้น 8 ปี และลด
ร้อยละ 50 ต่ออีก 5 ปี
ส�ำหรับในบางจังหวัด

สิทธิประโยชน์ทางภาษี
ร้อยละ 20
ภาษีเงินได้นิติบุคคล
การยกเว้นและการลด มีการยกเว้นภาษีเงินได้
นิติบุคคลสูงสุด 8 ปี
หย่อนภาษีเงินได้

ไทย
ร้อยละ 17

สิงคโปร์
ร้อยละ 25

อินโดนีเซีย
ร้อยละ 20

เวียดนาม

1. การลงทุนในอุตสาหกรรม
1. Pioneer Status ในกรณี 1. อุตสาหกรรมริเริ่ม (Pioneer) 1. การยกเว้นภาษีเงินได้
เทคโนโลยีสมัยใหม่
ทั่วไปจะได้รับยกเว้น
ได้รับการยกเว้นภาษีสูงสุด นิติบุคคล หรือการลด
การลงทุนเพื่อสังคมและ
ภาษีเงินได้ส่วนหนึ่ง
ระยะเวลา 5 -10 ปี
15 ปี
โดยช�ำระภาษีเงินได้เพียง 2. แรงจูงใจเพื่อการพัฒนาและ นับจากวันเริ่มต้นการผลิต การศึกษา การลงทุนที่
สอดคล้องกับเงื่อนไข
ร้อยละ 30 ของรายได้
การขยาย (Development เพื่อการพาณิชย์
พึงประเมิน 5 ปี นับจาก
and Expansion Incentive 2. หลังจากสิ้นสุดการยกเว้น บนพื้นที่ที่ยากล�ำบาก
เพื่อสังคมและการศึกษา
วันแรกที่มีระดับการผลิต
ภาษี CIT บริษัทจะได้รับ
: DEI) ได้รับการลดภาษี
เขตอุตสาหกรรมบางเขต
ถึงร้อยละ 30 ของก�ำลัง
ส่วนลด CIT ร้อยละ 50
ร้อยละ 5-15 ส�ำหรับ
เขตเศรษฐกิจ
การผลิตทั้งหมด
เป็นเวลา 2 ปี สิ่งอ�ำนวย
รายได้ส่วนเพิ่มสูงสุด
เขตเทคโนโลยีใหม่ ยกเว้น
2. Investment Tax
ความสะดวกเหล่านี้
10 ปี (สามารถต่ออายุได้
ภาษีส�ำหรับ 4 ปีแรก และ
Allowance ได้รับ
ให้กับบริษัทที่เริ่มต้น
สูงสุดไม่เกิน 40 ปี)
ลดภาษีร้อยละ 50 ส�ำหรับ
การลดหย่อนภาษีร้อยละ 3. สนับสนุนการตั้งส�ำนักงาน อุตสาหกรรมที่มีความ
ปีที่ 5-9 ลดภาษีเงินได้
60 ของค่าใช้จ่ายประเภท ใหญ่ (Headquarter
สัมพันธ์หลากหลาย,
นิติบุคคลร้อยละ 10
ทุนที่เข้าข่ายที่เกิดขึ้น
มี
ก
ารเพิ
ม
่
มู
ล
ค่
า
และ
Programs) ได้รับการลด
ในช่วงเวลาที่เหลือ
ในเวลา 5 ปีนับจาก
ส่
ง
ผลกระทบภายนอก
ภาษีร้อยละ 5-15 ส�ำหรับ
วันแรกที่มีค่าใช้จ่าย
รายได้ส่วนเพิ่มสูงสุด 10 ปี มาก, แนะน�ำเทคโนโลยี 2. การลงทุนในพื้นที่
ที่ยากล�ำบาก ยกเว้นภาษี
ที่เข้าข่ายนี้เกิดขึ้น
ใหม่ๆ และมีกลยุทธ์
(สามารถต่ออายุได้สูงสุด
เชิงมูลค่าส�ำหรับเศรษฐกิจ ส�ำหรับ 2 ปีแรก และลด
ไม่เกิน 20 ปี)
ภาษีให้ร้อยละ 50 ส�ำหรับ
ของประเทศ
4. ค่าลดหย่อนของที่ดิน
4 ปีถัดมาและลดภาษีเงินได้
และสิ่งปลูกสร้าง (Land
นิติบุคคลร้อยละ 20
Intensification
ในช่วงเวลาที่เหลือ
Allowance : LIA)
3. การลงทุนในเกษตรกรรม
ลดหย่อนเบื้องต้น ร้อยละ
ป่าไม้ ประมง สามารถ
25 ต่อด้วยลดหย่อน
ลดภาษีเงินได้นิติบุคคล
ประจ�ำปีอีก ร้อยละ 5
ร้อยละ 10 ในช่วง
ส�ำหรับรายจ่ายที่เกิดจาก
incentive period
การก่อสร้าง ปรับปรุงหรือ
ขยายอาคาร
4. การลงทุนในแหล่งเงินทุน
เพื่อชุมชน สามารถ
5. โครงการการควบรวม
ลดภาษีเงินได้นิติบุคคล
กิจการ (Mergers &
ร้อยละ 17 ในช่วง
Acquisitions Scheme)
incentive period
ได้ค่าลดหย่อนร้อยละ 5
การลดหย่อนภาษีได้ร้อยละ
30-50 เมื่อใช้จ่ายในสินค้าทุน
โดยมูลค่าจะต้องไม่เกินร้อยละ
100 ของสินค้าชนิดนั้น

ร้อยละ 24

มาเลเซีย

ตารางที่ 2 แสดงสิทธิประโยชน์ด้านการลงทุนในปัจจุบันของประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาคอาเซียน

1. ยกเว้นภาษี 4-6 ปี ส�ำหรับ
Income Tax Holiday
2. ส�ำหรับอุตสาหกรรม
(Philippines Economic
Zone Authority :
PEZA) ลดอัตราภาษี
ร้อยละ 5 ของรายได้รวม
นอกจากนี้ยังยกเว้นภาษี
ส�ำหรับก�ำไร
3. ส�ำหรับ BOI Tax Credit
บนวัตถุดิบที่ใช้ส�ำหรับ
ผลิตสินค้าส่งออก
4. มีการลดภาษีร้อยละ 10
ตลอดช่วงเวลาที่มี
การด�ำเนินงานของ
ส�ำนักงานใหญ่ภูมิภาค
และมีการลดภาษีร้อยละ
15 ส�ำหรับการส่งออก
ก�ำไร

ร้อยละ 30

ฟิลิปปินส์

ประมาณการเศรษฐกิจไทย

87

ยกเว้นหรือลดหย่อนภาษี
ส�ำหรับเครื่องจักรและ
วัตถุดิบน�ำเข้า

ค่าขนส่ง ค่าไฟฟ้า และ
ค่าน�้ำ
- ยกเว้นภาษีหัก ณ ที่จ่าย
ส�ำหรับเงินปันผลที่ได้จาก
ก�ำไรของอุตสาหกรรมนั้น
ภายในช่วงเวลายกเว้น
ภาษี

ร้อยละ 15
ภาษีการโอนก�ำไรกลับ
ประเทศ
- หักค่าใช้จ่าย 2 เท่าของ
อื่นๆ

อากรขาเข้าและภาษี
น�ำเข้า

ไทย

ร้อยละ 15

ภาษีน�ำเข้าในมาเลเซีย
ส่วนใหญ่เป็นภาษีตามมูลค่า
แต่สินค้าบางประเภทก็จะถูก
เก็บภาษีในอัตราตามสภาพ
อย่างไรก็ตาม จากการเปิด
เสรีการค้าภายใต้อาเซียนของ
มาเลเซีย ท�ำให้ภาษีน�ำเข้า
สินค้าอุตสาหกรรมทั้งหมด
ที่มาเลเซียค้าขายกับอาเซียน
อยู่ที่ร้อยละ 0-5

มาเลเซีย

ร้อยละ 15

สิงคโปร์

ตารางที่ 2 แสดงสิทธิประโยชน์ด้านการลงทุนในปัจจุบันของประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาคอาเซียน (ต่อ)

1. การลดรายได้สุทธิร้อยละ
5 ต่อปี ตลอดระยะเวลา
6 ปี ส�ำหรับการผลิต
เชิงพาณิชย์ โดยสินทรัพย์
ที่ลงทุนจะไม่มีการเคลื่อน
ย้ายภายใน 6 ปี
2. เร่งการหักค่าเสื่อมราคา
3. ขยายผลขาดทุนทางภาษี
ที่ยกไปนานถึง 10 ปี
4. การลดอัตราภาษีหัก
ณ ที่จ่ายส�ำหรับการจ่าย
เงินปันผลให้แก่ผู้ไม่มี
ที่อยู่อาศัยในประเทศ
ร้อยละ 10

ร้อยละ 20

อัตราภาษีน�ำเข้าอยู่ระหว่าง
ร้อยละ 0-150 จากมูลค่า
ภาษีศุลกากรของสินค้าที่
น�ำเข้า ทั้งนี้ยินยอมให้ยกเว้น
ภาษีดังนี้
1. ยกเว้นภาษีน�ำเข้าส�ำหรับ
เครื่องจักรและวัตถุดิบ
ที่เข้าเกณฑ์
2. ยกเว้นภาษีน�ำเข้าส�ำหรับ
การน�ำเข้าวัตถุดิบส่วนใหญ่
ที่จ่ายช�ำระโดยไม่เสียภาษี
น�ำเข้าไว้ใช้ส�ำหรับสินค้า
ส�ำเร็จรูปที่ส่งออก
3. การคืนภาษีน�ำเข้าส�ำหรับ
การน�ำเข้าวัตถุดิบที่ไม่ได้
เกี่ยวข้องกับสินค้า
ส�ำเร็จรูปซึ่งต่อมา
ได้ท�ำการส่งออก

อินโดนีเซีย

ร้อยละ 5

เวียดนาม

1. การยกเว้นการใช้
ท่าเทียบเรือ ภาษีส่งออก
2. การยกเว้นภาษีน�ำเข้า
อะไหล่การผลิต

ร้อยละ 30

ฟิลิปปินส์
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1. อนุญาตให้ครอบครอง
ที่ดินส�ำหรับบริษัท
ต่างประเทศ
2. อนุญาตให้สามารถจ้าง
แรงงานต่างด้าวได้
โดยไม่จ�ำกัด

นวัตกรรมอาหาร และ
เทคโนโลยี นอกจากนี้
ยังมีอุตสาหกรรมที่ได้รับ
การสนับสนุนโดยทั่วไป เช่น
เกษตรกรรม เหมือง เหล็ก
เครื่องจักร เคมีและพลาสติก

มาเลเซีย

สิงคโปร์

เวียดนาม

1. สามารถถือครองที่ดินได้
2. ยกเว้นภาษีน�ำเข้า
เครื่องจักร วัตถุดิบ
3. ยกเว้นภาษีก�ำไรส่งกลับ
4. ให้การสนับสนุนเงินทุน
แก่อุตสาหกรรมที่เข้าถึง
สินเชื่อยาก

1. กลุ่มที่ 1 คือ อุตสาหกรรม
สาขาที่เปิดให้มีการลงทุน
เทคโนโลยีสมัยใหม่
จากต่างชาติร้อยละ 100
การลงทุนเพือ่ สังคมและ
ได้แก่ ห้องเย็น ศูนย์กีฬา
การศึกษา การลงทุนที่
การผลิตภาพยนตร์ ยางผง
สอดคล้องกับเงื่อนไข
ร้านอาหาร/บาร์/ร้านกาแฟ
วัตถุดิบการผลิตยา ทางด่วน 2. กลุ่มที่ 2 ไม่มีอุตสาหกรรม
Telecommunication
เฉพาะ
Testing and Labs และ
3. กลุ่มที่ 3 เกษตรกรรม
การบริหารจัดการขยะ
ป่าไม้ ประมง
ที่ไม่เป็นพิษ
4. กลุ่มที่ 4 คือ แหล่งเงินทุน
เพื่อชุมชน

อินโดนีเซีย

1. INTECH (Initiative in 1. ให้สิทธิในการใช้ที่ดิน
เพื่อการเพาะปลูก
New Technologies)
การเกษตร ประมง หรือ
การสนับสนุนเงิน
การปศุสัตว์ เป็นเวลา
ส�ำหรับการพัฒนาคน
95 ปี
ในการใช้งานเทคโนโลยี
ใหม่ๆ
2. ให้สิทธิในการใช้ที่ดิน
เพื่อการก่อสร้าง
2. RISC (Research
สิ่งปลูกสร้างและ
Incentive Scheme
ครอบครองสิ่งปลูกสร้าง
for Companies)
บนที่ดิน เป็นเวลา 80 ปี
การสนับสนุนเงินส�ำหรับ
การตั้งศูนย์ส�ำหรับ
3. ให้สิทธิในการใช้ที่ดิน
ท�ำ R&D และต้นทุนที่
เพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ
คาดการณ์ไว้ เช่น อุปกรณ์ แก่ตัวแทนของรัฐบาล
และคน
ต่างชาติในการก่อสร้าง
สถานทูต และองค์กร
เพื่อสังคม วัฒนธรรม และ
ศาสนา เป็นเวลา 70 ปี

ที่มา : ธนาคารแห่งประเทศไทย, กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ, KPMG, Deloitte, pwc รวบรวมโดย สศค.

สิทธิประโยชน์ที่ไม่ใช่
ภาษี

สิทธิประโยชน์ที่ไม่ใช่
ภาษี

อุตสาหกรรมที่ได้รับ
สิทธิประโยชน์
เป็นพิเศษ

ไทย

ตารางที่ 2 แสดงสิทธิประโยชน์ด้านการลงทุนในปัจจุบันของประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาคอาเซียน (ต่อ)

1. การน�ำเข้าและใช้งาน
Consigned equipment
ได้ไม่จ�ำกัด รวมทั้ง
สิทธิพิเศษในการใช้
bonded warehouse

ฟิลิปปินส์

บทวิเคราะห์
เรื่อง นโยบายอุตสาหกรรม 4.0 กับผลกระทบต่อภาคแรงงาน

1

บทสรุปผู้บริหาร

นโยบายอุตสาหกรรม 4.0 เกิดขึ้นครั้งแรกในประเทศเยอรมนีในปี พ.ศ. 2556 โดยเป็นแนวคิด
ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและให้บริการโดยมีการน�ำเอาเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาเป็น
ส่วนส�ำคัญในกระบวนการผลิต ซึง่ มีจดุ ส�ำคัญ คือ ทัง้ เครือ่ งจักรและสินค้าสามารถสือ่ สารกันเองและควบคุมซึง่ กันและกันได้
โดยใช้ระบบคอมพิวเตอร์และไอทีเป็นหลัก และเป็นกลไกส�ำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
❍❍ เยอรมนี แ ละเกาหลี ใ ต้ เ ป็ น ตั ว อย่ า งของประเทศที่ ป ระสบความส� ำ เร็ จ ในการพั ฒ นาอุ ต สาหกรรม
ในประเทศของตนให้มคี วามก้าวหน้าเพือ่ เข้าสูย่ คุ อุตสาหกรรม 4.0 โดยเยอรมนีได้มกี ารน�ำมาผลักดันเป็นนโยบายโดยอาศัย
ความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ขณะที่เกาหลีใต้ประสบความส�ำเร็จในการผลักดันสินค้าที่มีแบรนด์เป็นของตนเองได้ส�ำเร็จ
❍❍ ส� ำ หรั บ ประเทศไทย รั ฐ บาลพลเอกประยุ ท ธ์ จั น ทร์ โ อชา ได้ เ ล็ ง เห็ น ความส� ำ คั ญ ในการพั ฒ นา
อุตสาหกรรมโดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเป็นตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจ โดยการมุ่งพัฒนาอุตสาหกรรม 10 สาขา
เพื่อรองรับการเข้าสู่ยุคอุตสาหกรรม 4.0 ของประเทศไทย อันได้แก่ 1) ยานยนต์สมัยใหม่ 2) อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ
3) การท่องเทีย่ วกลุม่ รายได้และการท่องเทีย่ วเชิงคุณภาพ 4) เกษตรและเทคโนโลยีชวี ภาพ 5) การแปรรูปอาหาร 6) หุน่ ยนต์
7) การบินและโลจิสติกส์ 8) เชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ 9) ดิจิตอล และ 10) การแพทย์ครบวงจร
❍❍ อย่ า งไรก็ ดี การน� ำ เทคโนโลยี นวั ต กรรมมาใช้ ใ นภาคอุ ต สาหกรรมอาจจะส่ ง ผลต่ อ การจ้ า งงาน
ในอุตสาหกรรมบางสาขา โดยเฉพาะอุตสาหกรรมทีม่ แี นวโน้มหันไปใช้เครือ่ งมือ เครือ่ งจักรในการผลิต เช่น งานในโรงงาน
อุตสาหกรรมการผลิตรถยนต์ โรงงานอุตสาหกรรมผลิตสินค้าอิเล็กทรอนิกส์เป็นต้น ทัง้ นี้ แรงงานจ�ำเป็นต้องได้รบั การพัฒนา
ทักษะให้สูงขึ้น โดยการให้การศึกษาและฝึกอบรมแก่แรงงาน เนื่องจากงานบางประเภทยังต้องใช้แรงงานที่เป็นมนุษย์อยู่
เพื่อเป็นการเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยในอนาคต
❍❍

1. ประวัติความเป็นมาและความหมายของอุตสาหกรรม 4.0
นับตั้งแต่ที่มีการปฏิวัติอุตสาหกรรมเป็นครั้งแรกในประเทศอังกฤษ ในปี พ.ศ. 2311 (ค.ศ.1768) ซึ่งเป็นช่วงเริ่มต้นเข้าสู่
ยุคของการปฏิวตั อิ ตุ สาหกรรม (Industrial Revolution) จนกลายเป็นแบบอย่างให้ประเทศต่าง ๆ พัฒนาไปในแนวทางเดียวกัน ระบบ
เศรษฐกิจจึงเปลีย่ นจากระบบฟิวดัลมาเป็นระบบทุนนิยม เป็นระบบเศรษฐกิจทีเ่ น้นการผลิตโดยใช้แรงงานเป็นส�ำคัญ เนือ่ งจากในสมัยนัน้
ยังไม่มคี วามเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมดังเช่นในปัจจุบนั อุตสาหกรรมในสมัยนัน้ จึงเป็นการผลิตแบบทีใ่ ช้ปจั จัยแรงงาน
เข้มข้น (Labor Intensive) ส่งผลให้เกิดความต้องการแรงงานเข้าสู่กระบวนการผลิตในภาคอุตสาหกรรมมากขึ้นและแรงงานที่เคย
ท�ำงานอยู่ในภาคเกษตรกรรมเริ่มที่จะหลั่งไหลเข้าสู่เมืองใหญ่ เพื่อแสวงหารายได้ที่สูงกว่า และมีชีวิตที่ดีกว่า
โดยทีอ่ ตุ สาหกรรมในยุคเริม่ ต้น (อุตสาหกรรม 1.0) เป็นยุคของการใช้พลังงานจากน�ำ้ (Hydro Power) เป็นหลัก โดยเจมส์ วัตต์
เป็นผู้คิดค้นหัวรถจักรไอน�้ำ การใช้ไอน�้ำในรถไฟ หรือที่เรารู้จักกันในยุคการปฏิวัติอุตสาหกรรมขณะที่ในยุคอุตสาหกรรม 2.0 เป็น
ยุคทีเ่ ริม่ มีการน�ำวิทยาศาสตร์ มาประยุกต์เป็นพลังงานเชือ้ เพลิง พลังงานไฟฟ้า โดยเรียกว่าเป็นยุคอุตสาหกรรมเหล็กกล้า และเริม่ ทีจ่ ะมี
การใช้สายพานในกระบวนการผลิตด้วยต่อมาในยุคอุตสาหกรรม 3.0 เป็นยุคของการใช้อิเล็กทรอนิกส์และเทคโนโลยีในการผลิต
โดยมีการผสมผสานระหว่างเทคโนโลยีกับพลังงานสีเขียว มุ่งเน้นการใช้พลังงานที่ใช้แล้วไม่หมดไป เช่น แสงแดด เป็นต้น จนกระทั่ง
เมื่อโลกเข้าสู่อุตสาหกรรม 4.0 ซึ่งเป็นยุคการใช้พลังงาน ไซเบอร์-กายภาพ เข้าด้วยกัน โดยเป็นการเชื่อมต่อระหว่างเครื่องจักรและ
สินค้า โดยใช้ระบบคอมพิวเตอร์และไอทีเป็นหัวใจส�ำคัญในกระบวนการผลิต

1

ผูเ้ ขียน นายพนาทิตย์ เลิศประเสริฐกุล เศรษฐกรปฏิบตั กิ าร ส่วนแบบจ�ำลองและประมาณการเศรษฐกิจการคลัง ส�ำนักนโยบายเศรษฐกิจมหภาค ขอขอบคุณ นางวิภารัตน์
ปัน้ เปีย่ มรัษฎ์ ผูอ้ ำ� นวยการส่วนแบบจ�ำลองและประมาณการเศรษฐกิจ ดร.พิสทิ ธิ์ พัวพันธ์ ผูเ้ ชีย่ วชาญเฉพาะด้านเศรษฐกิจมหภาค และนายวุฒพิ งศ์ ตัง้ จิตสกุล ผูอ้ ำ� นวยการ
ส�ำนักนโยบายเศรษฐกิจมหภาค ส�ำหรับค�ำแนะน�ำ

ประมาณการเศรษฐกิจไทย
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ขณะที่วิวัฒนาการอุตสาหกรรมในประเทศไทย ในยุคแรก อุตสาหกรรม 1.0 เป็นอุตสาหกรรมที่อยู่ในภาคเกษตรกรรม
(Agro - Base) เป็นหลัก ยุคอุตสาหกรรม 2.0 เป็นยุคอุตสาหกรรมเบา (Light Industry) เช่น อุตสาหกรรมอาหาร และสิ่งทอ เป็นต้น
ส่วนยุคอุตสาหกรรม 3.0 เป็นยุคที่เน้นอุตสาหกรรมหนัก (Heavy Industry) เช่น ยานยนต์ สินค้าอิเล็กทรอนิกส์ ปิโตรเคมี เป็นต้น
จนกระทั่งยุคอุตสาหกรรม 4.0 ซึ่งเป็นยุคอุตสาหกรรมใหม่ล่าสุด กระบวนการผลิตจะเน้นไปสู่การเป็นอุตสาหกรรมที่ขับเคลื่อนด้วย
นวัตกรรม (Innovation driven Industry)
นโยบายอุตสาหกรรม 4.0 คือ รูปแบบของอุตสาหกรรมใหม่ที่เน้นการใช้เทคโนโลยี นวัตกรรม
เข้ามาเป็นส่วนส�ำคัญในกระบวนการผลิต โดยมีจุดส�ำคัญ คือ ทั้งเครื่องจักรและสินค้าสามารถ
สื่อสารกันเองและควบคุมซึ่งกันและกันได้ โดยใช้ระบบคอมพิวเตอร์และไอที เป็นหลัก

2. ประสบการณ์การพัฒนาอุตสาหกรรมใหม่ ในต่างประเทศ
2.1) เยอรมนี2
เป็นประเทศทีร่ เิ ริม่ น�ำค�ำว่า “อุตสาหกรรม 4.0” หรือ Industry 4.0 มาใช้เมือ่ ปี พ.ศ. 2556 โดยเป็นแนวคิดทีเ่ กีย่ วข้องกับ
กระบวนการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและให้บริการ โดยรัฐบาลเยอรมนีได้ผลักดันนโยบายนี้ผ่านเวทีของสหภาพยุโรป อีกทั้ง
ยังมีการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างภาคส่วนต่าง ๆ ระหว่างภาครัฐ ผู้ประกอบการ ภาควิชาการและวิจัย และสหภาพแรงงาน
โดยมีการส่งเสริมผู้ประกอบการกลุ่ม start-ups ซึ่งเป็นการกระจายผู้ร่วมกระบวนการผลิตท�ำให้เป็นให้มีผู้ผลิตรายเล็ก ๆ สามารถ
มีสว่ นร่วมในสายการผลิตได้งา่ ยขึน้ เปิดโอกาสให้มี start-ups ได้งา่ ยขึน้ นอกจากนีย้ งั มีการก่อตัง้ สถาบันและเครือข่ายวิจยั ทัว่ ประเทศ
เช่น German Research Center for Artificial Intelligence ศูนย์จ�ำลอง Smart Factory ของมหาวิทยาลัย Kaiserslautern
รัฐ Rhineland-Palatinate รวมถึงการเปิดหลักสูตรเฉพาะด้านของมหาวิทยาลัย อาทิ หลักสูตร Applied Automation และ
Human/Computer Systems เป็นต้น
2.2) เกาหลีใต้3
เกาหลีใต้ ถือเป็นประเทศหนึ่งที่ประสบความส�ำเร็จในการพัฒนาอุตสาหกรรมให้กลายเป็นนวัตกรรม โดยอ้างอิงจาก
ผลส�ำรวจของ Boston Consulting Group ในปี พ.ศ. 2552 ซึ่งเกาหลีใต้ถูกจัดให้เป็นอันดับ 2 ของโลกในเรื่องการสร้างนวัตกรรม
(The world’s second most innovative nation) ซึง่ อุตสาหกรรมของเกาหลีใต้จะมีชอื่ เสียงในด้านอุตสาหกรรมทีเ่ กีย่ วกับโทรศัพท์
สมาร์ทโฟน โดยมีการพัฒนาคิดค้นนวัตกรรมอย่างต่อเนื่องนอกจากนี้ปัจจัยที่มีผลต่อความส�ำเร็จของเกาหลีใต้อีกปัจจัยหนึ่ง คือ
ความสามารถในการสร้างแบรนด์ของประเทศ ซึ่งหมายถึงการสร้างหรือการพัฒนาอัตลักษณ์ ภาพลักษณ์หรือชื่อเสียงของประเทศ
ขึน้ มาใหม่ รวมทัง้ การสือ่ สารอัตลักษณ์นนั้ ออกไปอย่างชัดเจน น่าสนใจ ซึง่ ท�ำให้ประเทศเป็นทีร่ จู้ กั ได้รบั การยอมรับในระดับโลกและ
ช่วยยกระดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
โดยการสร้างแบรนด์ประจ�ำชาติของเกาหลีใต้นนั้ สามารถแบ่งออกได้เป็น 4 ขัน้ ตอน ได้แก่ 1) การสร้างวิสยั ทัศน์สำ� หรับ
แบรนด์ของประเทศ 2) การก�ำหนดเป้าหมายส�ำหรับแบรนด์ของประเทศ 3) การพัฒนากลยุทธ์ส�ำหรับการสร้างแบรนด์ของประเทศ
และ 4) การน�ำกลยุทธ์เหล่านั้นออกมาใช้ในทางปฏิบัติ

3. อุตสาหกรรมเป้าหมาย 10 สาขาเพื่อรองรับนโยบายอุตสาหกรรม 4.0
3.1) ความเป็นมาของนโยบายอุตสาหกรรม 4.0 ในประเทศไทย
ตามนโยบายของรัฐบาลทีต่ อ้ งการก�ำหนดโมเดลทางเศรษฐกิจเสียใหม่ เพือ่ ต้องการให้ประเทศหลุดพ้นจากกับดักรายได้
ปานกลาง (Middle Income Trap) รวมทั้งกับดักความเหลื่อมล�้ำของความมั่งคั่ง และกับดักความไม่สมดุลในการพัฒนานั้น รัฐบาล
จึงต้องการปรับเปลี่ยนโครงสร้างทางเศรษฐกิจไปสู่การเป็น “เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม” (Value- Based Economy)
2
3

90

“อุตสาหกรรม 4.0 กับสหพันธ์ฯ” สืบค้นเมื่อ 13 ส.ค. 59 จาก http://www.thaibizgermany.com/de/industry/
South Korea trying to improve its Nation brand. Retrived at 13 Aug 2016 Asia Centre centreasia.eu from http://www.centreasia.eu/sites/
default/files/publications_pdf/note_ka1_south_korea_trying_to_improve_its_nation_brand.pdf

ซึ่งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะต้องมีการขับเคลื่อนให้ได้อย่างน้อย 3 มิติส�ำคัญ4 คือ 1) เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า “โภคภัณฑ์”
ไปสู่สินค้าเชิง “นวัตกรรม” 2) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรมไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิด
สร้างสรรค์ และนวัตกรรม และ 3) เปลี่ยนจากการเน้นการผลิตภาคสินค้า ไปสู่การเน้นภาคบริการมากขึ้น
ส�ำหรับการเปลีย่ นจากอุตสาหกรรม 3.0 ไปเป็นอุตสาหกรรม 4.0 นัน้ จ�ำเป็นจะต้องเปลีย่ นผ่านทัง้ ระบบใน 4 องค์ประกอบ
ส�ำคัญ มิติ ได้แก่ 1) เปลี่ยนจากการเกษตรแบบดั้งเดิม (Traditional Farming) ไปสู่การเกษตรสมัยใหม่ที่เน้นการบริหารจัดการ
และเทคโนโลยี (Smart Farming) 2) เปลี่ยนจาก Traditional SMEs หรือ SMEs ที่มีอยู่ที่รัฐต้องให้ความช่วยเหลืออยู่ตลอดเวลา
ไปสูก่ ารเป็น Smart Enterprises และ Startups ทีม่ ศี กั ยภาพสูง 3) เปลีย่ นจาก Traditional Services ซึง่ มีการสร้างมูลค่าค่อนข้างต�ำ่
ไปสู่ High Value Services และ 4) เปลี่ยนจากแรงงานทักษะต�่ำไปสู่แรงงานที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และทักษะสูง
3.2) ประเภทของอุตสาหกรรมที่จะมุ่งสู่อุตสาหกรรม 4.0
รัฐบาลมีเป้าหมายทีจ่ ะพัฒนาอุตสาหกรรมของไทยไปสูอ่ ตุ สาหกรรม 4.0 จ�ำนวน 10 เป้าหมาย แบ่งออกเป็นการต่อยอด
5 อุตสาหกรรมเดิม (First S-Curve) ที่ประเทศไทยมีศักยภาพอยู่แล้วให้มีความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้น ได้แก่ 1) ยานยนต์สมัยใหม่
2) อิเล็กทรอนิกส์อจั ฉริยะ 3) การท่องเทีย่ วกลุม่ รายได้และการท่องเทีย่ วเชิงคุณภาพ 4) เกษตรและเทคโนโลยีชวี ภาพ และ 5) การแปรรูป
อาหาร โดยการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ปัจจัยการผลิต ซึ่งการลงทุนชนิดนี้จะส่งผลดีต่อเศรษฐกิจในระยะสั้นและระยะกลาง
ขณะที่มีการต่อยอดอุตสาหกรรมเพิ่มเติมอีก 5 สาขา (Uplift S-Curve) เพื่อเปลี่ยนรูปแบบสินค้าและเทคโนโลยี
โดยอุตสาหกรรมเหล่านี้จะเป็นกลไกส�ำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ (New Growth Engines) ได้แก่ 6) หุ่นยนต์ 7) การบินและ
โลจิสติกส์ 8) เชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ 9) ดิจิตอล และ 10) การแพทย์ครบวงจร รวมทั้งสิ้น 10 สาขา
3.3) โครงสร้างการผลิตของอุตสาหกรรมเป้าหมายของรัฐบาลที่จะมุ่งสู่อุตสาหกรรม 4.0
3.3.1) อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่
ผู้ประกอบการส่วนใหญ่จะเป็นบริษัทข้ามชาติที่มีเครือข่ายทั่วโลก หรือเป็นบริษัทร่วมทุน เป็นอุตสาหกรรมหนึ่งที่มี
การจ้างแรงงานกว่า 100,000 รายทีต่ งั้ ของโรงงานส่วนมากจะกระจุกตัวอยูใ่ นเขตพืน้ ทีก่ รุงเทพฯ และปริมณฑล รวมถึงจังหวัดใกล้เคียง
เช่น สมุทรปราการ ระยอง ฉะเชิงเทรา ชลบุรี เป็นต้น โดยเฉพาะในการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ โดยในระยะหลังเริ่มมีการเปลี่ยนแปลง
โครงสร้างการผลิตจากการใช้แรงงานเข้มข้น (Labor Intensive) เป็นทุนเข้มข้น (Capital Intensive) มากขึ้น
ทั้งนี้ แนวโน้มของอุตสาหกรรมยานยนต์ในอนาคต ก�ำลังมุ่งสู่การผลิตรถยนต์ที่ใช้ไฟฟ้า (Electrics Vehicle) รถยนต์
ไร้คนขับ รถยนต์ที่ใช้ก�ำลังไอน�้ำ (ไฮบริด) และรถยนต์ไร้คนขับ มากขึ้น
3.3.2) อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์
อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์เป็นอุตสาหกรรมที่จ�ำเป็นต้องใช้เทคโนโลยีในระดับที่สูงขึ้น ซึ่งในหลายอุตสาหกรรมได้
เริ่มมีการพัฒนาโดยการคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ มากขึ้น เช่น โทรศัพท์มือถืออัจฉริยะ (Smart Phone) เทคโนโลยีแบบฮอโลแกรม
(Hologram Technology) เทคโนโลยีแบบพิมพ์สามมิติ (3-D Printing)
3.3.3) อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของไทยส่วนมากจะใช้แรงงานเป็นปัจจัยส�ำคัญในการผลิตทั้งกลุ่มธุรกิจโรงแรม ร้านอาหาร
กลุม่ บริษทั น�ำเทีย่ วและมัคคุเทศก์ ธุรกิจสปา เนือ่ งจากเป็นอาชีพบริการ ทีส่ ร้างชือ่ เสียงให้แก่ประเทศไทย แต่กย็ งั พบการน�ำเทคโนโลยี
เข้ามาใช้บ้าง เช่น ระบบการส�ำรองที่พัก การส�ำรองตั๋วเครื่องบิน ที่ลูกค้าสามารถจองผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้
ส�ำหรับเทคโนโลยีที่ส่งเสริมให้มีการเดินทางท่องเที่ยวกันมากขึ้น เช่น เกมโปเกมอน โก (Pokemon Go) ที่ถือเป็น
นวัตกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เล่นต้องเดินทางไปยังสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ เพื่อตามหาตัวการ์ตูนโปเกมอนจากโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟน
รวมถึงการส่งเสริมการเป็นศูนย์กลางทางด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (Medical Hub) ของประเทศไทย ซึ่งประเทศไทยมีจุดเด่น
ทางการรักษาพยาบาล ที่มีเทคโนโลยีที่ทันสมัยพร้อมการบริการที่มีคุณภาพ จึงเป็นแรงดึงดูดให้นักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามารักษา
พยาบาลในประเทศไทยมากขึ้น เช่น โรงพยาบาลหลายแห่งของไทยมีชื่อเสียงในกลุ่มนักท่องเที่ยวที่มาจากตะวันออกกลาง เป็นต้น
3.3.4) เกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ
เทคโนโลยีชีวภาพ คือ เทคโนโลยีซึ่งน�ำเอาความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ประยุกต์มาใช้กับสิ่งมีชีวิต ทั้งในด้านการผลิต
การบริการ อีกทั้งยังสามารถน�ำไปใช้ประโยชน์ได้อีกหลายอุตสาหกรรม เช่น อุตสาหกรรมเกษตร อุตสาหกรรมอาหาร และเวชส�ำอาง
4
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อุตสาหกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนอุตสาหกรรมผลิตเอนไซม์ เป็นต้น ซึ่งเป็นส่วนส�ำคัญในการพัฒนาไปสู่เศรษฐกิจ
ฐานชีวภาพ (Bio-based economy)
เทคโนโลยีที่น�ำมาใช้ ได้แก่ แบบพิมพ์สามมิติ ที่น�ำมาใช้กับการปลูกถ่ายพืช ซึ่งในอนาคตสามารถน�ำเอาผลไม้ที่อยู่
นอกฤดูกาลมาปลูกถ่ายยีนส์เพื่อจ�ำหน่ายนอกฤดูกาลได้
3.3.5) การแปรรูปอาหาร
เป็นอุตสาหกรรมเกษตรประเภทหนึ่งที่มีการใช้ปัจจัยแรงงานเป็นปัจจัยการผลิตหลัก เช่น อุตสาหกรรมประมงที่ยังคง
มีการใช้แรงงานอยู่ อุตสาหกรรมเกษตรถือเป็นอุตสาหกรรมที่ไทยมีศักยภาพสูง เนื่องจากทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ และ
ยังมีเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัย
ส�ำหรับแนวโน้มเทคโนโลยีการแปรรูปอาหารทีส่ ำ� คัญ ได้แก่ เทคโนโลยีโฮโมจีไนซ์ (Homogenize) เป็นกระบวนการผสม
และลดขนาดเม็ดไขมันในของเหลว เพือ่ ให้กลายเป็นเนือ้ เดียวกัน เทคโนโลยีพาสเจอร์ไรซ์ (Pasteurize) เป็นกระบวนการถนอมอาหาร
เพื่อให้สามารถอยู่ได้นานขึ้น โดยการท�ำลายจุลินทรีย์และเอนไซม์ที่ท�ำให้อาหารเน่าเสียง่าย มักใช้กับอาหารจ�ำพวกนม เป็นต้น
3.3.6) หุ่นยนต์
หุ่นยนต์ถือเป็นปัจจัยการผลิตที่ส�ำคัญในภาคอุตสาหกรรม อาทิ อุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์
โดยหุ่นยนต์มักจะถูกพัฒนาขึ้นเพื่อการวางต�ำแหน่งชิ้นงานต่างๆ อย่างแม่นย�ำ ซึ่งสามารถจ�ำลองการเคลื่อนไหวของมนุษย์เพื่อท�ำ
การประกอบชิ้นส่วนจ�ำนวนมาก นอกจากนี้ หุ่นยนต์ยังมีความรวดเร็ว และเกิดความผิดพลาดในการท�ำงานน้อย
นอกจากหุ่นยนต์จะถูกน�ำมาใช้ในทางอุตสาหกรรมหรือพาณิชยกรรมแล้ว ในอนาคต หุ่นยนต์จะเริ่มเข้ามามีบทบาท
ในชีวิตประจ�ำวันของมนุษย์ (Domestic Robot) มากขึ้น เช่น หุ่นยนต์แม่บ้าน หุ่นยนต์ท�ำความสะอาด เป็นต้น
3.3.7) การบินและโลจิสติกส์
เป็นส่วนหนึง่ ของอุตสาหกรรมการขนส่งและเคลือ่ นย้ายสินค้าและบริการรวมทัง้ คน เป็นอุตสาหกรรมทีม่ กี ารใช้แรงงาน
เป็นหลัก โดยมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอยู่ในวงจ�ำกัด
อย่างไรก็ตาม เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมทีส่ ามารถน�ำมาใช้ในอุตสาหกรรมเหล่านีไ้ ด้ เช่น แบบพิมพ์สามมิติ (3-D Printing)
ที่น�ำมาใช้กับผู้ผลิตในสาขาโลจิสติกส์ และการบิน ที่เป็นการสร้างโมเดลหรือแบบที่เสมือนจริงขึ้นมา โดยมีการน�ำมาใช้กับเครื่องบิน
ส�ำหรับการฝึกบิน นอกจากนี้ยังมีเทคโนโลยีโดรน (Drone) เป็นเทคโนโลยีที่ควบคุมจากระยะไกล แต่เดิมมักใช้ในทางทหาร เช่น
อากาศยานไร้คนขับ เป็นต้น แต่ในปัจจุบนั เริม่ น�ำมาใช้ในทางอุตสาหกรรมมากขึน้ เช่น เครือ่ งบินทีใ่ ช้ถา่ ยภาพจากมุมสูง ซึง่ ในอนาคต
ก�ำลังจะพัฒนาให้สามารถส่งสินค้าไปยังบ้านของผู้ซื้อได้ภายในรัศมีท�ำการ
3.3.8) เชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ
เป็นส่วนหนึ่งของอุตสาหกรรมชีวภาพที่ถือว่าประเทศไทยมีความพร้อมในด้านทรัพยากรธรรมชาติ ทั้งเอทานอล
ไบโอดีเซล ผลิตภัณฑ์พลาสติก แต่กย็ งั พบปัญหาในด้านการแปรสภาพวัตถุดบิ หรือด้านเทคโนโลยีในการผลิต ท�ำให้ยงั ต้องมีการน�ำเข้า
เทคโนโลยีชีวภาพจากต่างประเทศอยู่
โดยเทคโนโลยีที่ส�ำคัญ ได้แก่ การโคลนนิ่ง การท�ำแบบพิมพ์สามมิติ ที่น�ำมาใช้ในอุตสาหกรรมการเกษตร เช่น
การปลูกถ่ายพืช เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อของสิ่งมีชีวิตต่างๆ การปลูกถ่ายอวัยวะมนุษย์ เป็นต้น
3.3.9) ดิจิตอล
เป็นอุตสาหกรรมที่รัฐบาลมีนโยบายผลักดันในการให้ประเทศไทยมุ่งสู่การเป็นเศรษฐกิจดิจิตอล (Digital Economy)
โดยกิจกรรมทางเศรษฐกิจในอนาคต จะเริม่ น�ำเอาเทคโนโลยีเข้ามาใช้โดยเฉพาะในรูปแบบดิจติ อล ทัง้ ในการผลิต การจ�ำหน่าย การบริโภค
การจ่ายเงินหรือการช�ำระเงิน จะด�ำเนินการในลักษณะเป็นดิจิตอลทั้งสิ้น เช่น ระบบ E-Commerce ระบบ E- Payment เป็นต้น
3.3.10) การแพทย์ครบวงจร
จากการที่ไทยเป็นศูนย์กลางทางด้านสุขภาพของอาเซียน (Medical Hub) โดยเฉพาะธุรกิจโรงพยาบาล ส่งผลให้
การแพทย์มีการพัฒนาทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เจริญก้าวหน้า ประกอบกับอุตสาหกรรมการแพทย์ถือเป็นอุตสาหกรรมที่ยังมี
การใช้แรงงานที่ใช้ทักษะสูง (skilled labor) อาทิ แพทย์ นักเทคนิคการแพทย์ เป็นต้น นอกจากนี้ ธุรกิจเกี่ยวเนื่องกับรักษาพยาบาล
อาทิ กลุ่มยา และเครื่องมือแพทย์ จ�ำเป็นต้องอาศัยการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีที่ค่อนข้างสูง
อนึ่ง เทคโนโลยีทางการแพทย์ในอนาคตที่ส�ำคัญ คือ การรักษาคนไข้โดยใช้หุ่นยนต์ ซึ่งควบคุมสั่งการจากแพทย์
ผ่านระบบคอมพิวเตอร์ โดยที่แพทย์ผู้ท�ำการรักษาไม่จ�ำเป็นต้องพบปะกับคนไข้ แพทย์กับคนไข้สามารถติดต่อสื่อสารผ่านระบบ
ดังกล่าวได้อย่างสะดวกมากขึ้น
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4. ผลกระทบต่อแรงงานในอุตสาหกรรมการผลิต
4.1) ข้อมูลการจ้างงานในภาคอุตสาหกรรมการผลิตในรอบ 8 ปี
จากข้อมูลการจ้างงานในสาขาอุตสาหกรรมการผลิต พบว่ามีแรงงานในสาขาการผลิตประมาณ 6 ล้านคนคิดเป็นสัดส่วน
กว่าร้อยละ 16.9 ของก�ำลังแรงงานทั้งหมด โดยจากข้อมูลปี พ.ศ. 2551-2558 พบว่า ตั้งแต่ช่วงปี พ.ศ. 2551-2554 การจ้างงาน
เริม่ หดตัว เนือ่ งจากได้รบั ผลกระทบวิกฤตเศรษฐกิจซับไพรม์ในสหรัฐ ซึง่ ส่งผลกระทบมายังภาคการผลิต แต่อย่างไรก็ตาม การจ้างงาน
เริ่มมีการขยายตัวอีกครั้งในปี พ.ศ. 2555 และ มีการขยายตัวสูงสุดในปี พ.ศ.2556 ที่ร้อยละ 10.5 ต่อปี และขยายตัวในอัตราชะลอลง
ในช่วงปี พ.ศ. 2557-2558
ภาพที่ 1 การจ้างงานภาคอุตสาหกรรมการผลิตของไทยตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2551-2558

เมื่อพิจารณาระดับการศึกษาของแรงงานในประเทศไทยพบว่า แรงงานไทยส่วนใหญ่มีการศึกษาค่อนข้างต�่ำ โดยส่วนใหญ่
จบการศึกษาในระดับต�่ำกว่าอุดมศึกษาคิดเป็นร้อยละ 78.9 และมีแรงงานที่จบในระดับอุดมศึกษาเพียงร้อยละ 21.1 ของแรงงาน
ผู้มีงานท�ำทั้งหมดเท่านั้น (ข้อมูล ณ เดือนกรกฎาคม 2559)
ภาพที่ 2 ระดับการศึกษาของแรงงานไทย

ที่มา : ส�ำนักงานสถิติแห่งชาติ รวบรวมโดย สศค.

ประมาณการเศรษฐกิจไทย
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4.2) กลุ่มแรงงานที่ได้รับผลกระทบ
ถึงแม้ว่าการน�ำนโยบายอุตสาหกรรม 4.0 มาใช้จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศไทยในด้านเศรษฐกิจ และส่งผลต่อ
ความสามารถในการแข่งขันทีส่ งู ขึน้ แต่สงิ่ ทีร่ ฐั บาลไม่ควรละเลย ก็คอื การน�ำเทคโนโลยี นวัตกรรมมาใช้ในบางสาขาการผลิต ย่อมส่งผล
ต่องานบางประเภททีต่ อ้ งใช้แรงงานเข้มข้นในการผลิต อาทิ เช่น สิง่ ทอ เสือ้ ผ้า รองเท้า หรืองานบางชนิดทีจ่ �ำเป็นต้องอาศัยความละเอียด
ประณีตของมนุษย์มากกว่าที่จะใช้หุ่นยนต์ หรือเครื่องจักรในการผลิต รวมถึงงานบริการบางชนิด เช่น ดิจิตอลแบงค์กิ้ง (Digital
Banking) ซึ่งเป็นการให้บริการของธนาคารโดยน�ำระบบดิจิตอลมาใช้แทนพนักงาน เป็นต้น โดยองค์การแรงงานระหว่างประเทศ
(International Labor Organisation : Ilo) ได้คาดการณ์วา่ รายได้ของคนงานกว่าร้อยละ 56 ในประเทศกัมพูชา อินโดนีเซีย มาเลเซีย
เวียดนาม และไทย จะสูญเสียไปอันเนือ่ งมาจากการเข้ามาแทนทีข่ องเทคโนโลยีขนั้ สูงในระยะ 10 ปีขา้ งหน้า โดยอุตสาหกรรมทีจ่ ะได้รบั
ผลกระทบมาก ส่วนใหญ่จะเป็นอุตสาหกรรมการผลิตทีใ่ ช้ปจั จัยแรงงานเข้มข้น (labor intensive) โดยมากมักจะเป็นสินค้าทีไ่ ม่จ� ำเป็น
ต้องใช้ความสามารถหรือทักษะในการผลิตมากนัก ซึ่งแรงงานที่จะได้รับผลกระทบมากที่สุดจะเป็นกลุ่มผู้ที่เคยท�ำงานในโรงงาน
อุตสาหกรรมต่างๆ
ผลกระทบนีส้ อดคล้องกับแนวคิดของ Ernst Friedrich Schumacher (E.F.Schumacher) นักเศรษฐศาสตร์ชาวเยอรมนี
ได้กล่าวไว้ในหนังสือ “Small is beautiful” ที่เขาได้เขียนขึ้น ตอนหนึ่งที่ว่า “เมื่อเทคโนโลยีพัฒนาไปจนถึงระดับหนึ่ง สิ่งเหล่านี้
จะย้อนกลับมาท�ำร้ายมนุษย์ผ่านการว่างงานที่สูงขึ้น เนื่องจากเทคโนโลยีเหล่านี้ล้วนถูกน�ำมาใช้แทนแรงงานของมนุษย์ อันเป็น
การบัน่ ทอนศักดิศ์ รีของความเป็นคน ท�ำให้คนรูส้ กึ ตัวเองไร้คา่ โดยเฉพาะในประเทศทีก่ ำ� ลังพัฒนา หรือแม้แต่ในประเทศทีพ่ ฒ
ั นาแล้ว
5
ก็มิอาจหลีกเลี่ยงจากปัญหาเหล่านี้ได้”
อย่างไรก็ตาม ในระยะยาว หากแรงงานของไทยมีการปรับตัวโดยการพัฒนาความรู้ ทักษะ ความสามารถเพือ่ ให้สามารถ
ใช้เทคโนโลยีทสี่ งู ขึน้ หรือเกิดการพัฒนาคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ ได้ โดยส่งผลดีตอ่ เศรษฐกิจไทยผ่านการผลิตภาพการผลิตทีส่ งู ขึน้ และ
ปัญหาการว่างงานตามแนวคิดของ E.F.Schumacher ก็จะเบาบางลงได้
4.3) ข้อเสนอแนะส�ำหรับประเทศไทย
เนื่องจากการเข้าสู่อุตสาหกรรม 4.0 จะต้องใช้แรงงานที่มีทักษะสูงขึ้น รวมทั้งใช้นวัตกรรม ในการผลิตสินค้าและบริการ
ใหม่ๆ มากขึ้น ดังนั้นจึงจ�ำเป็นต้องมีแนวทางในการพัฒนาฝีมือของแรงงานให้สามารถปฏิบัติงานภายใต้ยุคอุตสาหกรรม 4.0 ได้
อย่างมีประสิทธิภาพโดยแนวทางการพัฒนาแรงงานสามารถสรุปได้ดังนี้
1) ก�ำลังแรงงานทีท่ ำ� งานอยูใ่ นปัจจุบนั โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในอุตสาหกรรมทีจ่ ะน�ำเทคโนโลยีระดับสูงมาใช้ในกระบวนการ
ผลิตจะต้องพัฒนาความรู้ และอบรมแรงงานให้มีความสามารถทางด้านเทคโนโลยีที่สูงขึ้น โดยเฉพาะทางด้านวิทยาศาสตร์ เพื่อเพิ่ม
ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
2) ก�ำลังแรงงานใหม่ที่จะเข้าสู่ตลาดแรงงานในอนาคตต้องมีความรู้และระดับการศึกษาที่เหมาะสมโดยอย่างน้อย
ต้องจบการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน (มัธยมศึกษาปีที่ 6) และส่งเสริมให้แรงงานศึกษาต่อในสายวิชาชีพเพือ่ พัฒนาเป็นแรงงานเฉพาะด้านต่อไป
3) ส่งเสริมให้มีผู้ประกอบการกลุ่ม start ups ให้มากขึ้น

5. สรุปบทวิเคราะห์
นโยบายอุตสาหกรรม 4.0 มีแนวคิดแรกเริ่มมาจากประเทศเยอรมนีเป็นรูปแบบของอุตสาหกรรมใหม่ที่เน้นการใช้นวัตกรรม
และเทคโนโลยีเป็นตัวขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจ โดยรัฐบาลไทยมีเป้าหมายที่จะมุ่งเน้นในอุตสาหกรรม 10 สาขาที่มีศักยภาพ ดังนั้น
ในส่วนของภาคแรงงานจ�ำเป็นต้องได้รับการพัฒนาความรู้ และอบรมแรงงานให้มีความสามารถทางด้านเทคโนโลยีที่สูงขึ้น ตลอดจน
มีการส่งเสริมให้การศึกษาที่เหมาะสมแก่ก�ำลังแรงงานใหม่ที่จะเข้าสู่ตลาดแรงงานในอนาคต รวมทั้งการส่งเสริมให้มีผู้ประกอบการ
กลุ่ม start ups ให้มากขึ้นด้วย
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สมบูรณ์ ศุภศิลป์ “จิ๋วแต่แจ๋ว เศรษฐศาสตร์เชิงพุทธ” ส�ำนักพิมพ์สมิต หน้า 222-242.

บทวิเคราะห์
เรื่อง อุตสาหกรรมเหล็กไทย : สาเหตุและทางออก

1

บทสรุปผู้บริหาร

ในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา (2556-2558) อุตสาหกรรมเหล็กไทยต้องเผชิญกับภาวะการแข่งขันที่สูงขึ้น
จากเหล็กน�ำเข้าจากจีนที่มีราคาค่อนข้างถูกจากความได้เปรียบด้านขนาดการผลิต (Economies of scale) ประกอบกับ
ความต้องการใช้เหล็กในประเทศยังไม่ฟื้นตัวสะท้อนจากภาคการก่อสร้างที่ชะลอตัวตามภาวะเศรษฐกิจ และราคาเหล็ก
ที่ลดลงอย่างต่อเนื่อง
❍❍ ทิ ศ ทางความต้ อ งการใช้ เ หล็ ก ในปี 2559 มี แ นวโน้ ม ปรั บ ตั ว ดี ขึ้ น จากกิ จ กรรมก่ อ สร้ า งเป็ น หลั ก
(มีสดั ส่วนการใช้เหล็กประมาณร้อยละ 59) โดยเฉพาะการใช้เหล็กในการก่อสร้างโครงการภาครัฐท�ำให้ในช่วงกลางปี 2559
ราคาเหล็กมีการปรับตัวสูงขึ้น โดยในเดือนพฤษภาคม 2559 ราคาเหล็กเส้นซึ่งเป็นเหล็กที่ใช้ในการก่อสร้างเฉลี่ยอยู่ที่
19 บาทต่อกิโลกรัมปรับตัวสูงขึ้นจากราคา ณ เดือนมกราคม 2559 ถึงร้อยละ 35.7 จนผู้ประกอบการในภาคการก่อสร้าง
มีความกังวลว่าต้นทุนการก่อสร้างจะสูงขึ้น
❍❍ อย่างไรก็ดี ราคาเหล็กในประเทศไทยมีโอกาสทรงตัวและไม่ปรับตัวสูงไปมากกว่านีเ้ นือ
่ งจาก 1) ในช่วง
ครึง่ ปีหลังเมือ่ เข้าสูฤ่ ดูฝนจะท�ำให้ไม่สามารถด�ำเนินการก่อสร้างได้เต็มทีผ่ ปู้ ระกอบการจึงลดราคาเพือ่ กระตุน้ ยอดขายและ
ระบายสินค้า 2) กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ได้จัดกลุ่มสินค้าเหล็ก ได้แก่ เหล็กเส้น เหล็กแผ่นเคลือบดีบุก เหล็ก
แผ่นเคลือบโครเมียม เหล็กแผ่นรีดร้อน เหล็กโครงสร้างรูปพรรณ อยู่ในบัญชีสินค้าอ่อนไหว (Sensitive list) ซึ่งต้อง
รายงานสถานการณ์ราคาทุกวัน โดยเหล็กเส้นต้องขออนุญาตก่อนปรับขึน้ ราคา ส่วนเหล็กแผ่นต้องแจ้งขอปรับราคาล่วงหน้า
❍❍ ในอนาคต อุตสาหกรรมเหล็กไทยยังอยู่ในภาวะที่ต้องจับตามองทั้งในแง่ความต้องการใช้และปริมาณ
การผลิตจริงในตลาดโลก ต้องมีการเตรียมพร้อมรับมือพร้อมทัง้ เร่งปรับตัวล่วงหน้าเพือ่ ให้ทนั ต่อสถานการณ์ เช่น (1) การหันไป
ผลิตเหล็กก่อสร้างทีม่ คี ณ
ุ ภาพสูง เพือ่ ขยายฐานลูกค้าเป้าหมายใหม่ (2) ผูผ้ ลิตในประเทศควรพัฒนาสินค้าให้มรี ปู แบบและ
คุณภาพที่สามารถตอบสนองกลุ่มลูกค้าที่หลากหลายมากขึ้น และ (3) ผู้ผลิตเหล็กไทยควรสร้างพันธมิตรทางการค้ากับ
ผู้ผลิตจากต่างประเทศที่ผลิตเหล็กคุณภาพสูง เพื่อการถ่ายทอดเทคโนโลยีและความรู้เฉพาะด้าน การเพิ่มความสามารถ
ในการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพสูงขึ้น มีมูลค่ามากขึ้น
❍❍

บทน�ำ
อุตสาหกรรมเหล็กของไทย เป็นหนึง่ ในอุตสาหกรรมพืน้ ฐานทีม่ คี วามส�ำคัญในการพัฒนาประเทศ เนือ่ งจากเป็นอุตสาหกรรม
ที่เชื่อมโยงกับอุตสาหกรรมส�ำคัญอื่นๆ ของประเทศ เช่น ภาคการก่อสร้าง อุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ เครื่องจักรกล และอื่นๆ ดังนั้นปริมาณความต้องการใช้เหล็กภายในประเทศจึงมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นลงตามภาวะ
เศรษฐกิจโดยรวมของประเทศและการเติบโตของอุตสาหกรรมหรือธุรกิจทีม่ เี หล็กเป็นปัจจัยการผลิต อย่างไรก็ดี เนือ่ งจากประเทศไทย
มีทรัพยากรแร่เหล็กในปริมาณจ�ำกัด และประเทศไทยยังไม่มีอุตสาหกรรมการผลิตเหล็กต้นน�้ำในประเทศ จึงมีการน�ำเข้าเหล็ก
กึง่ ส�ำเร็จรูปจากต่างประเทศเพือ่ ใช้เป็นวัตถุดบิ ส�ำหรับการผลิตในอุตสาหกรรมเหล็กขัน้ กลางและขัน้ ปลาย ท�ำให้ทศิ ทางอุตสาหกรรม
เหล็กไทยขึ้นกับทิศทางของตลาดเหล็กโลกด้วยเช่นกัน ซึ่งในระยะช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา (2556-2558) อุตสาหกรรมเหล็กไทยค่อนข้าง
ซบเซาเนื่องจากได้รับผลกระทบจากการเข้ามาทุ่มตลาดเหล็กจากต่างประเทศโดยเฉพาะจีน กอปรกับราคาเหล็กมีความผันผวนตาม
ตลาดโลกรวมถึงอุปทานเหล็กที่ล้นตลาดโลกท�ำให้ราคาเหล็กลดลงต่อเนื่องอีกทั้งยังต้องเผชิญกับปัญหาภายในประเทศ เนื่องจาก
การชะลอการลงทุนโดยเฉพาะอย่างยิง่ การลงทุนของภาคเอกชน จึงมีคำ� ถามว่าอุตสาหกรรมเหล็กจะมีแนวโน้มเป็นอย่างไรต่อไป และ
มีโอกาสทีจ่ ะฟืน้ ตัวหรือไม่ บทความนีจ้ งึ ได้ทำ� การศึกษาลักษณะโครงสร้างอุตสาหกรรมเหล็กไทย วิเคราะห์สถานการณ์อตุ สาหกรรม
เหล็กไทย และแนวโน้มทิศทางของอุตสาหกรรมในระยะต่อไป
1

ผู้เขียน ดร.กุสุมา คงฤทธิ์ เศรษฐกรปฏิบัติการ ขอขอบคุณ ดร.สมคิด บุญล้นเหลือ ผู้อ�ำนวยการส่วนการวิเคราะห์เศรษฐกิจมหภาค ดร.พิสิทธิ์ พัวพันธ์ ผู้เชี่ยวชาญ
เฉพาะด้านเศรษฐกิจมหภาค และนายวุฒิพงศ์ จิตตั้งสกุล ผู้อ�ำนวยการส�ำนักนโยบายเศรษฐกิจมหภาค ส�ำหรับข้อแนะน�ำ และขอขอบคุณ นางสาวศศิชล จิรพรสิริกุล
ส�ำหรับข้อมูลและภาพประกอบ

ประมาณการเศรษฐกิจไทย

95

1. โครงสร้างอุตสาหกรรมเหล็กไทย
ลักษณะโครงสร้างอุตสาหกรรมเหล็กของไทยแตกต่างจากประเทศอื่นๆ คืออุตสาหกรรมเหล็กไทยเริ่มจากการพัฒนาจาก
อุตสาหกรรมเหล็กขัน้ ปลาย (การขึน้ รูป) เช่นโรงเหล็กเส้นหรือโรงงานผลิตท่อจากนัน้ จึงย้อนมาสูอ่ ตุ สาหกรรมขัน้ กลาง (การผลิตเหล็ก)
ซึ่งมีเตาหลอมแบบเตาอาร์คไฟฟ้าหรือโรงเหล็กขนาดย่อม (Mini-mill) เช่น โรงผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนที่มีเตาหลอมโรงรีดเหล็กเส้น
ที่มีเตาหลอมตามด้วยการลงทุนในอุตสาหกรรมเหล็กส�ำเร็จรูปอื่นๆ เช่น เหล็กแผ่นเคลือบดีบุกและเหล็กแผ่นเคลือบสังกะสีท�ำให้
เหล็กในไทยยังจ�ำกัดอยู่ในเทคโนโลยีการรีไซเคิลเศษเหล็กเท่านั้นถึงแม้ผู้ผลิตเหล็กในประเทศจะประกอบด้วยผู้ผลิตจ�ำนวนมากราย
แต่มกี ระบวนการผลิตทีไ่ ม่ตอ่ เนือ่ งและไม่ครบวงจรยังต้องอาศัยการน�ำเข้าวัตถุดบิ และผลิตภัณฑ์กงึ่ ส�ำเร็จรูปจากต่างประเทศโดยเฉพาะ
จากประเทศผูร้ ว่ มทุนท�ำให้ในแต่ละปีประเทศไทยต้องน�ำเข้าวัตถุดบิ ผลิตภัณฑ์กงึ่ ส�ำเร็จรูปและผลิตภัณฑ์เหล็กส�ำเร็จรูปเป็นจ�ำนวนมาก
โรงเหล็กขนาดย่อม (Mini-mill) จะใช้เศษเหล็กหรือเหล็กทีไ่ ด้จากการถลุงผสมกับวัตถุดบิ อืน่ ๆ เพือ่ ให้ได้เหล็กตามชัน้ คุณภาพ
ทีต่ อ้ งการ โรงเหล็กขนาดย่อมจึงสามารถผลิตเหล็กตามชัน้ คุณภาพและการใช้งานทีห่ ลากหลาย แต่การใช้งานเหล็กทีม่ คี ณ
ุ ภาพสูงขึน้
ต้องอาศัยกระบวนการต่างๆ เพือ่ ทีจ่ ะได้มาซึง่ น�ำ้ เหล็กทีม่ คี วามบริสทุ ธิส์ งู เช่น การคัดเลือกวัตถุดบิ ทีม่ คี ณ
ุ ภาพทีเ่ หมาะสม การปรับปรุง
กระบวนการผลิต และการเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต เป็นต้น
การจัดโครงสร้างอุตสาหกรรมสามารถแบ่งอุตสาหกรรมเหล็กได้เป็น 3 ขั้น (ภาพที่ 1) คือ อุตสาหกรรมเหล็กขั้นต้น ขั้นกลาง
และขั้นปลาย โดยอุตสาหกรรมเหล็กขั้นต้นเป็นอุตสาหกรรมเหล็กถลุง (Pig Iron) และเหล็กพรุน (Sponge Iron) ซึ่งจัดได้ว่าเป็น
กระบวนการเริม่ ต้นของอุตสาหกรรมเหล็กปัจจุบนั ยังไม่มกี ารจัดตัง้ โรงงานผลิตเหล็กขัน้ ต้นในประเทศไทยส�ำหรับรายละเอียดโครงสร้าง
อุตสาหกรรมมีดังนี้
1.1 การผลิตเหล็กขั้นต้น (Iron making)
ปัจจุบันโรงงานเหล็กของไทยที่ผลิตตั้งแต่เหล็กขั้นต้นมีจ�ำนวนเพียง 1 โรงงาน คือ บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย)
จ�ำกัด (มหาชน) โดยเป็นโรงงานขนาดเล็ก ตั้งอยู่ที่ นิคมอุตสาหกรรมเหมราช จ.ชลบุรี ในบริเวณพื้นที่ต่อเนื่องกับโรงงานของบริษัท
เอ็น.ที.เอส.สตีล กรุป๊ จ�ำกัด (มหาชน) ซึง่ เป็นบริษทั ย่อยของบริษทั ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหาชน) ก�ำลังการผลิต 500,000
ตัน/ปี วัตถุดิบหลักที่ใช้คือ สินแร่เหล็กและผลิตเพื่อใช้ต่อเนื่องในโรงงาน โดยโรงงานนี้เป็นโรงงานแห่งแรกของไทยที่ผลิตตั้งแต่
เหล็กต้นน�้ำในประเทศ ทั้งนี้ เนื่องจากปัญหาความกังวลเกี่ยวกับเรื่องสิ่งแวดล้อมของชุมชน จึงมีผลให้โรงงานเหล็กต้นน�้ำอื่นๆ
ไม่สามารถจัดตั้งขึ้นได้ในประเทศ ท�ำให้บริษัท สหวิริยา สตีลอินดัสตรี จ�ำกัด (มหาชน) ลงนามในสัญญาซื้อขายโรงถลุงเหล็กและ
ผลิตเหล็กกล้าครบวงจร (Teesside Cast Product)จากบริษัท Tata Steel UK Limited เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2554 โดย
ให้บริษัทย่อยของ บริษัท สหวิริยาฯ คือบริษัท Sahaviriya Steel Industries UK Limited (SSI UK) เป็นผู้ลงทุนและถือหุ้น 100%
และเปลี่ยนชื่อโรงงานจาก Teesside Cast Product (TCP) เป็น SSI Teesside มีก�ำลังการผลิตประมาณ 3.6 ล้านตัน
1.2 การผลิตเหล็กขั้นกลาง (Steel making)
ปัจจุบันประเทศไทยมีโรงงานที่ผลิตเหล็กขั้นกลาง คือ ผลิตภัณฑ์เหล็กกึ่งส�ำเร็จรูปจ�ำนวน 16 โรงงาน ได้แก่ บริษัท
ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหาชน) บริษทั จี สตีล จ�ำกัด (มหาชน) บริษทั จี เจ สตีล จ�ำกัด (มหาชน) บริษทั เหล็กสยามยามาโตะ
จ�ำกัด หรือ SYS (เอส-วาย-เอส) ฯลฯ โดยส่วนใหญ่จะเป็นการผลิตเพื่อใช้ต่อเนื่องในโรงงานและมักจะไม่ขายต่อให้กับโรงงาน
ทีไ่ ม่มเี ตาหลอมในประเทศ ท�ำให้โรงงานทีไ่ ม่มเี ตาหลอมต้องน�ำเข้าผลิตภัณฑ์เหล็กกึง่ ส�ำเร็จรูปจากต่างประเทศ โดยแหล่งน�ำเข้าทีส่ ำ� คัญ
ได้แก่ ประเทศรัสเซีย ยูเครน ตุรกี และบราซิล และแหล่งส่งออกที่ส�ำคัญ ได้แก่ ประเทศเวียดนาม ฟิลิปปินส์ อินเดีย และไต้หวัน
1.3 การผลิตเหล็กขั้นปลาย (Finishing & Coating)
สามารถแบ่งตามประเภทของผลิตภัณฑ์เหล็กเป็นเหล็กทรงยาวและเหล็กทรงแบน ดังนี้
อุตสาหกรรมเหล็กทรงยาว โดยแบ่งเป็น (1) เหล็กทรงยาวรีดร้อน มีจ�ำนวนผู้ผลิตประมาณ 50 โรงงาน โดยโรงงาน
ที่มีขนาดใหญ่ ได้แก่ บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหาชน) บริษัท บางสะพานบาร์มิล จ�ำกัด (มหาชน) เป็นต้น (2) เหล็ก
ทรงยาวรีดเย็น มีจ�ำนวนผู้ผลิตประมาณ 100 โรงงาน โดยการใช้งานของเหล็กประเภทนี้ส่วนใหญ่จะใช้ในอุตสาหกรรมก่อสร้าง
อุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน อุตสาหกรรมเครื่องจักรกล
อุตสาหกรรมเหล็กทรงแบน โดยแบ่งเป็น (1) เหล็กแผ่นรีดร้อน มีจ�ำนวนผู้ผลิต 5 โรงงาน โดยโรงงานที่มีขนาดใหญ่
ได้แก่ บริษัท จี สตีล จ�ำกัด (มหาชน) บริษัท สหวิริยา สตีลอินดัสตรี จ�ำกัด (มหาชน) (2) เหล็กแผ่นรีดเย็น มีจ�ำนวนผู้ผลิต 3 โรงงาน
ได้แก่ บริษัท สยาม ยูไนเต็ดสตีล (1995) จ�ำกัด (3) เหล็กแผ่นเคลือบ มีจ�ำนวนผู้ผลิตประมาณ 15 โรงงาน ได้แก่ บริษัท บลูสโคป สตีล
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(ประเทศไทย) จ�ำกัด บริษทั เหล็กแผ่นเคลือบไทย จ�ำกัด บริษทั แผ่นเหล็กวิลาสไทย จ�ำกัด เป็นต้น โดยการใช้งานของเหล็กประเภทนี้
ส่วนใหญ่จะใช้ในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน อุตสาหกรรมก่อสร้าง อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์และอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้า

ภาพที่ 1 โครงสร้างอุตสาหกรรมเหล็ก

ที่มา : โครงการศึกษาเกณฑ์การใช้พลังงานในอุตสาหกรรมเหล็ก, กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.)
กระทรวงพลังงาน

2. สถานการณ์อุตสาหกรรมเหล็กไทย
ในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา (2556-2558) อุตสาหกรรมเหล็กไทยต้องเผชิญกับภาวะการแข่งขันที่สูงขึ้นจากสินค้าน�ำเข้าจากจีน
ประกอบกับความต้องการใช้เหล็กในประเทศยังไม่ฟื้นตัวสะท้อนจากภาคการก่อสร้างที่ชะลอตัวตามภาวะเศรษฐกิจ และราคาเหล็ก
ที่ลดลงอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ อัตราการน�ำเข้าเฉลี่ยในช่วงปี 2556-2558 เติบโตเฉลี่ยที่ร้อยละ 0.58 ต่อปี ขณะที่ปริมาณการผลิต
ในประเทศเฉลี่ยปี 2556-2558 หดตัวร้อยละ -2.52 ต่อปี (ภาพที่ 2) สะท้อนให้เห็นว่าอุตสาหกรรมเหล็กไทยเผชิญกับภาวะแข่งขัน
กับเหล็กน�ำเข้า โดยเฉพาะเหล็กน�ำเข้าจากจีนที่มีราคาค่อนข้างถูกจากความได้เปรียบด้านขนาดการผลิต (Economies of scale)
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ภาพที่ 2 การบริโภค การผลิต การน�ำเข้า และส่งออกเหล็กและเหล็กกล้าของประเทศไทย รายปี

ที่มา : สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย

ข้อมูลในปี พ.ศ. 2558 พบว่า ประเทศไทยมีการบริโภคเหล็กจ�ำนวน 16.73 ล้านตัน หดตัวร้อยละ -3.5 เมือ่ เทียบกับปีกอ่ นหน้า
โดยเป็นการผลิตเหล็กภายในประเทศ 6.5 ล้านตัน คิดเป็นการหดตัวร้อยละ -4.3 ต่อปีส�ำหรับการน�ำเข้ามีจ�ำนวน 11.44 ล้านตัน
หรือคิดเป็นการหดตัวร้อยละ -3.9 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน และการส่งออกจ�ำนวน 1.2 ล้านตัน หดตัวร้อยละ -11.1
เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า(ภาพที่ 3) โดยอุตสาหกรรมก่อสร้างเป็นอุตสาหกรรมที่ใช้เหล็กสูงสุดถึงร้อยละ 59.1 ตามด้วยอุตสาหกรรม
ยานยนต์ที่ร้อยละ 17.6 นอกจากนั้นยังมีอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้า อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ และอื่นๆ
เป็นผู้ใช้เหล็กที่ร้อยละ 10.4 8.6 3.7 และ 0.7 ตามล�ำดับ (ภาพที่ 4)
ภาพที่ 3 ภาพรวมอุตสาหกรรมเหล็กไทย ปี 2558

ที่มา : สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย

ภาพที่ 4 การบริโภคเหล็กในอุตสาหกรรมต่อเนื่องของประเทศไทย
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ที่มา : สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย

ส�ำหรับปี 2559 และระยะต่อไป สถานการณ์ของอุตสาหกรรมเหล็กยังคงต้องเผชิญความท้าทายจากภาวะการแข่งขันทีม่ มี ากขึน้
ราคาเหล็กทีย่ งั คงผันผวน และยังคงต้องจับตาดูในแง่ปริมาณความต้องการใช้เหล็กและปริมาณผลิตจริงในตลาด โดยมีรายละเอียดดังนี้
2 ประเทศหลักตีตลาดเหล็กไทย : จับตาจีนและเวียดนาม
ปริมาณการน�ำเข้าเหล็กจากต่างประเทศโดยเฉพาะเหล็กจากประเทศจีนทีเ่ ข้ามาตีตลาดไทยโดยอาศัยความได้เปรียบด้านราคา
ซึง่ ถูกกว่าเหล็กไทยค่อนข้างมากเนือ่ งจากโรงงานเหล็กในจีนส่วนมากเป็นโรงงานขนาดใหญ่ทมี่ คี วามสามารถในการผลิตสูงผูผ้ ลิตรายใหญ่
ของจีนสามารถผลิตเหล็กได้มากกว่า 30 ล้านตันต่อปีในขณะทีผ่ ผู้ ลิตเหล็กหลักๆ ในไทยส่วนมากมีโรงงานขนาดเล็กกว่าซึง่ มีความสามารถ
ในการผลิตน้อยกว่า 5 ล้านตันต่อปีท�ำให้ต้นทุนการผลิตต่อหน่วยของผู้ประกอบการไทยสูงกว่าผู้ผลิตจีนค่อนข้างมาก นอกจากนี้
จากภาวะก�ำลังการผลิตเหล็กที่สูงเกินกว่าความต้องการใช้ในประเทศจีนส่งผลให้ประเทศจีนระบายเหล็กสู่ตลาดโลก โดยประเทศ
เป้าหมายหลัก ได้แก่ 10 ประเทศอาเซียน เนื่องจากอาเซียนเปิดกว้างด้านการลงทุนและมีโครงการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน
จึงยังมีความต้องการใช้เหล็กต่อเนื่อง
ข้อมูลจากสถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย (ISIT) ระบุว่า สถิติปี 2558 จีนมีก�ำลังผลิตเหล็กจริงจ�ำนวน 800.52
ล้านตันต่อปี ขณะที่ความต้องการใช้เหล็กในจีนมีราว 748.96 ล้านตันต่อปี ท�ำให้มีเหล็กส่วนเกินอยู่ที่ 51.56 ล้านตันต่อปี และ
เมือ่ รวมกับสต๊อกเก่าของจีนอีกราว 58.04 ล้านตัน จึงมีเหล็กส่วนเกินรวมทัง้ สิน้ จ�ำนวน 109.6 ล้านตัน ทีต่ อ้ งเร่งระบายออกสูต่ ลาดโลก
และเมื่อพิจารณาในส่วนของตลาดอาเซียน พบว่า จีนส่งออกเหล็กมายังประเทศอาเซียนเกือบ 40 ล้านตันต่อปี โดยประเทศไทย
น�ำเข้าจากจีนประมาณ 4.66 ล้านตัน จากปริมาณการน�ำเข้าในปี 2558 ทั้งหมด 11.44 ล้านตัน คิดเป็นการน�ำเข้าจากจีนถึงร้อยละ
40.7 ของการน�ำเข้าเหล็กทั้งหมด (ภาพที่ 5)

ภาพที่ 5 การส่งออกเหล็กของจีนมายังตลาดอาเซียน
ประเทศ
เวียดนาม
ฟิลิปปินส์
อินโดนีเซีย
ไทย
มาเลเซีย
สิงคโปร์
เมียนมาร์

ปี 2556
3.82
2.40
2.17
2.83
1.74
2.85
1.07

หน่วย : ล้านตัน

ปี 2557
6.56
4.72
3.34
3.55
2.43
3.13
1.90

ปี 2558
10.05
5.50
4.93
4.66
3.24
3.15
2.16

ที่มา : Global Trade Atlas และ สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย

อุตสาหกรรมเหล็กไทยนอกจากจะได้รับผลกระทบจากผลิตภัณฑ์เหล็กจากจีนแล้ว ยังต้องเผชิญกับภาวะการแข่งขันจาก
การน�ำเข้าผลิตภัณฑ์เหล็กจากเวียดนามอีกด้วย โดยผลิตภัณฑ์เหล็กที่มีการน�ำเข้าจากเวียดนามเป็นจ�ำนวนมาก ได้แก่ ท่อเหล็ก
โดยในช่วง 5 เดือนแรกของปี 2559 (ม.ค.-พ.ค. 2559) ประเทศไทยมีการน�ำเข้าท่อเหล็กจากเวียดนามสูงถึง 3.63 หมื่นตัน เพิ่มขึ้น
จากปี 2558 ทั้งปีที่มีการน�ำเข้า 2.69 หมื่นตัน ส่งผลให้ผู้ผลิตในประเทศต้องลดก�ำลังผลิต โดยสาเหตุที่มีการน�ำเข้าท่อเหล็กจาก
เวียดนามในปริมาณที่เพิ่มสูงมากขึ้น เนื่องจากมีการใช้มาตรการไต่สวนการตอบโต้การทุ่มตลาดหรือเอดี (Anti-Dumping) กับเหล็ก
ทีน่ ำ� เข้าจากจีน ท�ำให้ผนู้ ำ� เข้าหันไปน�ำเข้าเหล็กราคาถูกจากประเทศเวียดนามเป็นการทดแทน ซึง่ ถือเป็นการน�ำเข้าท่อเหล็กทางอ้อม
จากจีน เนื่องจากท่อเหล็กส่วนใหญ่ที่น�ำเข้ามาล้วนเป็นท่อเหล็กที่ผลิตจากจีนทั้งสิ้น ซึ่งยังคงมีราคาถูกกว่าของไทยโดยเปรียบเทียบ

ประมาณการเศรษฐกิจไทย

99

จับตาราคาเหล็กโลกและราคาเหล็กไทย
ผลจากการทุม่ ตลาดเหล็กของจีนส่งผลให้ราคาเหล็กในตลาดโลกมีความผันผวน เนือ่ งจากจีนเป็นผูผ้ ลิตรายใหญ่ในล�ำดับต้นๆ
ของโลก จึงเป็นผู้ก�ำหนดราคาเหล็กโลกที่ผ่านมาราคาเหล็กอยู่ในระดับต�่ำจากภาวะอุปทานส่วนเกินของเหล็ก ท�ำให้ราคาเหล็ก
ในตลาดโลกลดลงอย่างมาก จนท�ำให้เกิดการแข่งขันที่รุนแรง กดดันราคาเหล็กภายในประเทศของไทยให้ต้องลดลงต่อเนื่อง
อย่างไรก็ดี ในปี 2559 ประเทศจีนมีนโยบายแก้ปัญหาราคาเหล็กตกต�่ำโดยการลดอุปทานส่วนเกินในภาคอุตสาหกรรม
เหล็กโดยนาย Xu Shaoshi ประธานการพัฒนาและปฏิรูปคณะกรรมการแห่งชาติจีน ได้กล่าวในการประชุม World Economic
Forum เมื่อเดือนมิถุนายน 2559 ที่ผ่านมาว่า รัฐบาลจีนมีแผนการลดก�ำลังการผลิตเหล็กภายในปี 2559 ลงประมาณ 45 ล้านตัน
โดยประกาศลดก�ำลังการผลิตเหล็กที่ 100-150 ล้านตันภายในระยะเวลา 3-5 ปีรฐั บาลจีนคาดว่า การลดก�ำลังการผลิตทัง้ ในภาคการผลิต
เหล็กดังกล่าวจะส่งผลต่อการจ้างงานในภาคการผลิตเหล็กประมาณ 180,000 คน รัฐบาลจีนจึงได้วางแผนจัดสรรเงินจ�ำนวนกว่า
100,000 ล้านหยวน2 เพือ่ ช่วยเหลือพนักงานทีถ่ กู เลิกจ้างในขณะเดียวกัน รัฐบาลจีนมีนโยบายเร่งพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานของประเทศ
จากการประกาศแผนกระตุน้ เศรษฐกิจ 5 ปี โดยจะด�ำเนินโครงการทีเ่ ป็นโครงสร้างพืน้ ฐานเพิม่ ขึน้ จึงเป็นเหตุทำ� ให้ราคาเหล็กในตลาดโลก
ค่อยๆ สูงขึน้ ส่งผลให้โรงงานหลายแห่งเพิม่ ก�ำลังการผลิต ซึง่ อาจท�ำให้ภารกิจปรับลดการผลิตส่วนเกินเป็นไปได้ยากขึน้ และราคาเหล็ก
ยังมีโอกาสปรับลดลง ดังนั้น ทิศทางราคาเหล็กโลกยังมีความผันผวน
ส�ำหรับสถานการณ์ราคาเหล็กในประเทศไทยนัน้ ลดลงต่อเนือ่ งในช่วงหลายปีทผี่ า่ นมา โดยมีสาเหตุหลักจากการน�ำเข้าเหล็ก
ราคาถูกจากจีนเข้ามาในประเทศปริมาณมาก อย่างไรก็ดี ในช่วงต้นปี 2559 ราคาเหล็กมีการปรับตัวสูงขึ้น โดยในเดือนพฤษภาคม
2559 ราคาเหล็กเส้นซึ่งเป็นเหล็กที่ใช้ในการก่อสร้างเฉลี่ยอยู่ที่ 19 บาทต่อกิโลกรัมปรับตัวสูงขึ้นจากราคา ณ เดือนมกราคม 2559
ถึงร้อยละ 35.7 (ภาพที่ 6) เนื่องจากวัตถุดิบมีการปรับราคาสูงขึ้นจากการที่จีนมีนโยบายลดก�ำลังการผลิตและได้ปิดโรงงานเหล็ก
ทีไ่ ม่ได้คณ
ุ ภาพ ท�ำให้เหล็กขาดแคลนผลจากการปรับขึน้ ราคาของเหล็กเส้นท�ำให้ผรู้ บั เหมาก่อสร้างทัง้ รายย่อยและรายใหญ่ตา่ งกังวลว่า
ราคาเหล็กจะส่งผลกระทบไปยังผูบ้ ริโภคเนือ่ งจากต้นทุนการก่อสร้างปรับเพิม่ ขึน้ และผูป้ ระกอบการจ�ำนวนมากมีแผนหรือก�ำลังรับงาน
ในโครงการก่อสร้างเมกะโปรเจคต์ตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลเช่น โครงการระบบราง โครงการรถไฟความเร็วสูง
โครงการสนามบินสุวรรณภูมิ รวมถึงโครงการก่อสร้างตามท้องถิ่นต่างๆ และโครงการบ้านประชารัฐ เป็นต้น
อย่างไรก็ดี ราคาเหล็กในประเทศไทยมีโอกาสทรงตัวและไม่ปรับตัวสูงไปมากกว่านี้ เนือ่ งจาก 1) ในช่วงครึง่ ปีหลังเมือ่ เข้าสูฤ่ ดูฝน
จะท�ำให้ไม่สามารถด�ำเนินการก่อสร้างได้เต็มที่ผู้ประกอบการจึงลดราคาเพื่อกระตุ้นยอดขายและระบายสินค้า 2) กรมการค้าภายใน
กระทรวงพาณิชย์ ได้จัดกลุ่มสินค้าเหล็ก ได้แก่ เหล็กเส้น เหล็กแผ่นเคลือบดีบุก เหล็กแผ่นเคลือบโครเมียม เหล็กแผ่นรีดร้อน
เหล็กโครงสร้างรูปพรรณ อยู่ในบัญชีสินค้าอ่อนไหว (Sensitive list) ซึ่งต้องรายงานสถานการณ์ราคาทุกวัน โดยเหล็กเส้น
ต้องขออนุญาตก่อนปรับขึ้นราคา ส่วนเหล็กแผ่นต้องแจ้งขอปรับราคาล่วงหน้า
ภาพที่ 6 ราคาเหล็กเส้นในช่วงที่ผ่านมา

หมายเหตุ : การค�ำนวณราคามาจากค่าเฉลี่ยของ (1) เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 (มอก.) (2) เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.30 (มอก.) และ (3) เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย
SD.40 (มอก.)
ที่มา : ส�ำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ค�ำนวณโดยส�ำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
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ทั้งนี้ เงินจ�ำนวน 100,000 ล้านหยวน เป็นเงินจัดสรรเพื่อช่วยเหลือกรณีพนักงานถูกเลิกจ้างในอุตสาหกรรมเหล็กและถ่านหิน (มิได้หมายถึงกรณีอุตสาหกรรมเหล็ก
เพียงอย่างเดียว) โดยรัฐบาลจีนประกาศแผนลดก�ำลังการผลิตถ่านหินลงเช่นกันประมาณ 280 ล้านตัน ซึ่งคาดว่าจะส่งผลต่อแรงงานในภาคการผลิตถ่านหินประมาณ
700,000 คน

ทิศทางความต้องการใช้เหล็กในปี 2559
ทิศทางความต้องการใช้เหล็กในปี 2559 มีแนวโน้มปรับตัวดีขนึ้ จากกิจกรรมก่อสร้างเป็นหลัก (มีสดั ส่วนการใช้เหล็กประมาณ
ร้อยละ 59) โดยเฉพาะการใช้เหล็กในการก่อสร้างโครงการภาครัฐทั้งโครงการต่อเนื่องและโครงการใหม่โดยเฉพาะชิ้นส่วนโครงสร้าง
เหล็กก่อสร้างขนาดใหญ่น่าจะทยอยปรับตัวดีขึ้นอย่างมีนัยส�ำคัญในช่วงครึ่งหลังของปี 2559 และเติบโตต่อเนื่องไปยังปี 2560 เช่น
ในโครงการรถไฟทางคู่ช่วงชุมทางจิระ-ขอนแก่นและในโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวช่วงหมอชิต-สะพานใหม่-คูคต เป็นต้น
นอกจากกิจกรรมการก่อสร้างในส่วนของโครงการภาครัฐแล้วโครงการก่อสร้างของภาคเอกชนในส่วนของอสังหาริมทรัพย์
ประเภทที่อยู่อาศัยก็น่าจะทยอยปรับตัวดีขึ้นเล็กน้อยซึ่งแม้ว่าจะได้รับผลกระทบจากก�ำลังซื้อของผู้บริโภคที่ยังอ่อนแรง แต่ก็ได้รับ
อานิสงส์จากมาตรการของรัฐบาล เช่น โครงการบ้านประชารัฐ เป็นต้น อย่างไรก็ดี การก่อสร้างในกลุ่มอสังหาริมทรัพย์ประเภท
พาณิชยกรรมและโรงงานอุตสาหกรรมในปี 2559 คาดว่าจะยังคงชะลอตัว
ดังนั้นความต้องการเหล็กก่อสร้างในปี 2559 นี้น่าจะได้รับอานิสงส์มาจากกิจกรรมการก่อสร้างในโครงการภาครัฐเป็นหลัก
รวมทั้งการก่อสร้างและต่อเติมในกลุ่มที่อยู่อาศัย
อย่างไรก็ดีแม้ว่าในปี 2559 ความต้องการใช้เหล็กก่อสร้างโดยรวมในไทยมีแนวโน้มฟื้นตัวดีขึ้นแต่กลุ่มผู้ผลิตเหล็กไทย
อาจจะไม่ได้รับผลประโยชน์ทุกรายเนื่องจากเหล็กก่อสร้างบางประเภทที่จะใช้ในโครงการภาครัฐนั้นยังไม่มีฐานการผลิตในไทย เช่น
รางรถไฟเป็นต้นขณะทีเ่ หล็กก่อสร้างรายการอืน่ ทีผ่ ลิตได้ในไทย แม้วา่ จะได้รบั อานิสงส์จากการทีค่ วามต้องการเหล็กมีแนวโน้มสูงขึน้
แต่กลับต้องเผชิญการแข่งขันทางด้านราคากับสินค้าทีน่ ำ� เข้ามาจากต่างประเทศส่งผลให้ผปู้ ระกอบการไทยสูญเสียส่วนแบ่งการตลาด
เช่น ท่อเหล็กซึ่งสะท้อนได้จากปริมาณการน�ำเข้าท่อเหล็กในปี 2558 เพิ่มขึ้นเป็น 671,498 ตันเติบโตสูงถึงร้อยละ 73 จากปี 2553
มีปริมาณการน�ำเข้าท่อเหล็กเพียง 388,564 ตัน

3. บทสรุปและข้อคิดเห็นเชิงนโยบาย
อุตสาหกรรมเหล็กไทยยังอยูใ่ นภาวะทีต่ อ้ งจับตามองทัง้ ในแง่ความต้องการใช้และปริมาณผลิตจริงในตลาดโลก เนือ่ งจากเหล็ก
เป็นสินค้าทีอ่ งิ กับราคาในตลาดโลกอีกทัง้ ยังมีการแข่งขันทีส่ งู ขึน้ ท�ำให้ผผู้ ลิตเหล็กชนิดต่างๆ จากหลายประเทศต้องเตรียมพร้อมรับมือ
เพือ่ ให้อตุ สาหกรรมเหล็กอยูร่ อด ทีผ่ า่ นมาธุรกิจเหล็กในไทยเผชิญกับการแข่งขันทีส่ งู ขึน้ จากเหล็กน�ำเข้าจากจีนและความผันผวนของ
ราคา ส�ำหรับในปี 2559 แม้วา่ กลุม่ ผูผ้ ลิตเหล็กก่อสร้างไทยจะได้รบั อานิสงส์จากการลงทุนในโครงสร้างพืน้ ฐานของภาครัฐทีม่ ที ศิ ทาง
เติบโต แต่การเร่งปรับตัวล่วงหน้าเพื่อให้ทันต่อสถานการณ์ถือเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่ควรด�ำเนินการ ได้แก่ (1) การหันไปผลิตเหล็ก
ก่อสร้างที่มีคุณภาพสูง เพื่อขยายฐานลูกค้าเป้าหมายใหม่ภายในประเทศหรือขยายตลาดส่งออก นอกจากนี้ ผู้ประกอบการก็อาจจะ
ร่วมทุนกับพันธมิตรต่างชาติเพือ่ เพิม่ ทุนและรุกเข้าไปลงทุนในประเทศเพือ่ นบ้าน ซึง่ อาจมีความต้องการเหล็กก่อสร้างเพิม่ ขึน้ เนือ่ งจาก
ในแต่ละประเทศก�ำลังขยายการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานและพัฒนาระบบสาธารณูปโภคต่างๆ (2) ผู้ผลิตในประเทศควรพัฒนา
สินค้าให้มีรูปแบบและคุณภาพที่สามารถตอบสนองกลุ่มลูกค้าที่หลากหลายมากขึ้น เนื่องจากการที่ผู้ผลิตไทยจะพัฒนาให้การผลิต
ได้เปรียบจากการประหยัดต่อขนาดต้องใช้ทงั้ เงินลงทุนและเวลามาก การผลิตสินค้าให้มมี ลู ค่าสูงขึน้ น่าจะเป็นทางออกทีด่ ที สี่ ดุ ส�ำหรับ
ผู้ประกอบการไทยในขณะนี้ ดังนั้น จึงควรเพิ่มการลงทุนในการวิจัยและพัฒนาสินค้าที่ใช้นวัตกรรมการผลิตหรือมีคุณภาพที่สูงขึ้น
เพิ่มความสามารถในการผลิตสินค้าให้มีคุณภาพตรงตามความต้องการที่หลากหลายและเฉพาะเจาะจงของผู้ใช้และอุตสาหกรรม
ต่อเนื่องและ (3) ผู้ผลิตเหล็กไทยควรสร้างพันธมิตรทางการค้ากับผู้ผลิตจากต่างประเทศที่ผลิตเหล็กคุณภาพสูง เพื่อการถ่ายทอด
เทคโนโลยีและความรู้เฉพาะด้าน การพัฒนาความสามารถในการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพสูงขึ้น มีมูลค่ามากขึ้น โดยพัฒนาให้คุณภาพ
เท่าเทียมหรือเหนือกว่าสินค้าน�ำเข้าจากจีนหรือสามารถตอบโจทย์ความต้องการแบบเฉพาะเจาะจงได้มากกว่า โดยเฉพาะในอุตสาหกรรม
ทีต่ อ้ งใช้เหล็กคุณภาพสูงทีย่ งั ต้องน�ำเข้า เช่น อุตสาหกรรมรถยนต์ เป็นการเปิดโอกาสและขยายฐานลูกค้าได้มากขึน้ เนือ่ งจากผูผ้ ลิตไทย
มีข้อได้เปรียบในด้านต้นทุนและเวลาในการขนส่งภายในประเทศ
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Briefing Analysis
Economic Spillovers from China’s Structural Change

1

Executive Summary

The spillovers from China’s economic rebalancing flow to other economies through
three channels: trade in goods, trade in services, and financial channels.
❍❍ The spillover effect on trade in goods will vary by the degree of each country’s
dependency on, and type of, exposure to China.
❍❍ In the short term, China’s slowdown will likely remain an issue for Asian economies,
including Thailand.
❍❍ However, if China successfully rebalances from investment to consumption, this
can be a positive long-run development for Thailand.
❍❍ Thailand stands to benefit from a strong growth in China’s tourism sector.
❍❍ Despite lower capital inflows from China, Japan remains an important source of FDI
inflows for Thailand.
❍❍

1. Introduction
Asia stands out as the propelling engine of the global economy, although it has recently encountered
obstacles resulting from the slow recovery in the developed world, the slowdown in global trade, as well as
from short term consequences of China’s economic transition.
In the late 1970s, China shifted from a centrally planned system to a free market system, which greatly
enhanced the role that China plays in the global arena. Reforms which took place included agricultural privatization,
price liberalization, support for private sector growth, modernization of stocks and thebanking system, fiscal
decentralization, and the encouragement of foreign investment and trade. In 2010, China became the world’s
largest exporter.
Despite these, the Chinese economy is currently in transition. China is foregoing the old model of investmentled growth and switching to a consumption-driven economy. During this period of economic rebalancing, there
will be a slowdown in growth. Consequently, there will be spillover effects to other economies, including
Thailand. Thailand will be affected by China’s deceleration because China is one of its major trading partners.
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2. Trade Channel (Real Sector) Spillovers
2.1 Spillovers to trade in goods - From late 2014 onwards, China’s imports in value terms have been
contracting in double digits. To a significant extent, this decline in import values also reflects lower commodity
prices and import volume contraction (Figure 1). As such, the outlook for trade in goods with China is negative
and the impact will vary according to each economy.
Figure 1 : China: Import Volume Growth

Figure 2 : ASEAN-5: Exports to China, 2014

Because the share of exports to China is almost the same for all ASEAN–5 economies, between 10-14%,
the exposure of ASEAN-5 to fluctuations in Chinese demand really depends on their trade openness, that is, the
proportion that exports make up GDP (Figure 2). As seen on the diagram, Indonesia and the Philippines are the
least exposed, Singapore is the most vulnerable, and Thailand sits in the middle of the range at 56% of GDP.
Figure 3 : Share of Domestic Value Added Used for China’s Consumption and Investment
(In percent of GDP)

Furthermore, the ongoing rebalancing in China will cost more for economies with relatively high exposure
to China’s domestic investment. By contrast, greater exposure to China’s consumption will provide a buffer and
may even boost exports in services including tourism. Since for Thailand, the value-added incurred in exports
destined for China’s consumption is slightly higher compared to that of investment—which is unlike any other
ASEAN-5 economies (Figure 3) — Chinese economic restructuring should be a positive development for Thailand.
ประมาณการเศรษฐกิจไทย
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As China’s slower growth and rebalancing contributes to lower commodity prices, net commodity exporters
including Australia, Indonesia, Malaysia, and New Zealand have been adversely affected. Export volume growth
has turned negative in Thailand and several other ASEAN–5 economies (Figure 4). Moreover, it was not only
commodity exports that suffered, exports of manufacturing goods have also declined in all of ASEAN–5 (Figure 5).
Figure 4 : ASEAN-5: Export Volume Growth

Figure 5 : ASEAN-4: Export Values Growth Contribution by Sector

Interestingly, although ASEAN–5 is losing its market share of traditional exports to China, such as commodities,
it is gaining in other areas, including electronic goods.This proves that various industries face differing growth
prospects.
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2.2 Spillover on tradein services - Thailand stands to benefit from a strong growth in China’s tourism.
Unlike goods imports, imports of services have been increasing in China, with travel becoming the prominent
sector. In 2015, China’s service imports equaled 25 percent of its goods imports. Thailand stands out among
ASEAN–5 as the country with the highest travel receipts (relative to the size of the economy) and the largest
(and fastest-growing) share of tourists from China (Figures 6 and 7).
Figure 6 : ASEAN-5, Travel Receipts

Figure 7 : ASEAN-5, Chinese Tourist Arrivals

3. Financial Channel Spillovers
Residents of ASEAN–5 have limited direct exposure to the decline in China’s asset prices or withdrawal
of Chinese investors from their countries. Except in Singapore, stocks of FDI and portfolio investment in ASEAN-5
countries do not exceed 1 percent of GDP. Moreover, in Thailand, Japan remains an important source of FDI
flows, accounting for a total inflow of 40 percent.
Figure 8 : Equity Market Spillovers
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However, there is a risk that global financial turmoil resulting from developments in China could affect
market conditions in ASEAN–5. IMF shows that capital flows most into ASEAN–5 when there is a low expectation
of volatility in equities markets. When markets are expected to be volatile, capital flows out, leading to exchange
rate depreciation and declining in stock markets.
In addition, due to China’s growing role in the region, the IMF found that Asian financial markets’ sensitivities
to the Chinese markets have increased, especially since the Global Financial Crisis in 2008-2009 (Figure 8).

4. Implications
China’s slowdown and rebalancing - though foreseen to have long-term benefits - are likely to remain
an issue for Asian economies in the short run. Lower growth rates in China will have a negative impact on
Thailand, even if the impact would be less acutely felt than in Malaysia or Singapore. According to IMF estimates,
a permanent one percent decline in China’s real GDP would lower oil price by around 3 percent. After one
year, this would reduce output in Indonesia, Malaysia, Singapore and Thailand by 0.2-0.3 percent. Nevertheless,
Thailand would end up faring relatively better due to improving terms of trade.
If a shock to China’s GDP was combined with tighter financial conditions, the spillover effects in most
countries could be significantly larger depending on the degree of exposure to China. In ASEAN–5 countries,
output could fall between 0.2 and 0.5 percent below the pre-shock level through trade and financial channels.
To avoid shocks that result from China’s spillovers, the domestic investment should be promoted that
will foster the country’s growth. Village funds is oneexample of growth policy at the local and individual level,
while financial assistance to SMEs is an example of a policy that encourages new startups. Meanwhile, offering
loans with tax privileges can be beneficial in fostering targeted sectors of the economy. Furthermore, the
establishment of more clusters will enable firms to enjoy labor pooling, knowledge sharing, an easy access to
information, and economies of scale, which means lower production costs.

5. Conclusion
The impact of China’s economic rebalancing on its trade with Thailand is important, but limited. Thailand’s
elasticity to China’s GDP growth is approximately 0.2, which islow in comparison to other ASEAN–5 economies.
Moreover, Thai exports to China fell by roughly as much, in percentage terms, as exports to the rest of the
world. If anything, intra-regional exports within ASEAN–5 dropped considerably more than exports to China. In
addition, Thailand will gradually gain from the sudden growth in Chinese tourists, and the country should remain
capable of weathering financial volatilities that emerge from China. Thus, Thailand would not be too adversely
affected by structural changes in China.
Sources
IMF (2016) “Regional Economic Outlook: Asia and Pacific”
IMF (2016) “Thailand Selected Issues” Country Report No.16/140
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ภาคการเงิน

รายงานภาวะเศรษฐกิจการเงินไทยในไตรมาสที่ 2 ปี 2559
ในไตรมาสที่ 2 ปี 2559 อัตราดอกเบี้ยเงินฝากและอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ทรงตัวในระดับต�่ำ โดยอัตราดอกเบี้ย
เงินฝากประจ�ำระยะเวลา 1 ปีของธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ 5 แห่ง ทรงตัวที่ร้อยละ 1.40 ต่อปี ขณะที่อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ MLR
เฉลี่ยของธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ 5 แห่ง ลดลงมาอยู่ที่ร้อยละ 6.43 ต่อปี (ภาพที่ 1) ทั้งนี้ อัตราเงินเฟ้อที่อยู่ในระดับต�่ำต่อเนื่อง
ส่งผลให้อัตราดอกเบี้ยเงินฝากที่แท้จริง ณ เดือนมิถุนายน 2559 อยู่ที่ร้อยละ 1.02 ต่อปี ขณะที่อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ที่แท้จริงอยู่ที่
ร้อยละ 6.04 ต่อปี
❍❍

ในปี 2559 คาดว่าอัตราดอกเบี้ยเงินฝากและอัตราดอกเบี้ยเงินกู้จะทรงตัวอยู่ในระดับต�่ำ นอกจากนี้ คาดว่า
คณะกรรมการนโยบายการเงินจะคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ในระดับต�่ำต่อไปจนถึงสิ้นปี 2559 เพื่อส่งผ่านต้นทุนทางการเงินที่ตำ�่
เพื่อช่วยส่งเสริมการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ ทั้งนี้ ในช่วงต้นเดือนเมษายน 2559 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ได้ทยอยประกาศลดอัตรา
ดอกเบี้ยเงินกู้ MLR ลงร้อยละ 0.25 ต่อปี และในช่วงปลายเดือนเมษายน 2559 ได้ทยอยประกาศลดอัตราดอกเบี้ย MOR และ MRR
เพือ่ ช่วยเหลือลูกหนีแ้ ละช่วยกระตุน้ เศรษฐกิจในภาวะทีก่ ารฟืน้ ตัวทางเศรษฐกิจยังคงเปราะบาง แม้วา่ จะไม่ได้มกี ารประกาศลดอัตรา
ดอกเบี้ยนโยบายก็ตาม ท�ำให้อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ MLR เฉลี่ยของธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ 5 แห่ง ณ เดือนมิถุนายน 2559 ลดลง
ไปอยู่ที่ร้อยละ 6.43 ต่อปี ขณะที่อัตราดอกเบี้ยเงินฝากทรงตัวที่ร้อยละ 1.40 ต่อปี
❍❍

ภาพที่ 1 อัตราดอกเบี้ยเงินฝากและอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ของธนาคารพาณิชย์

ที่มา : ธปท. / ประมวลผลโดย สศค.

ยอดคงค้างสินเชื่อและเงินรับฝากในสถาบันการเงินที่รับฝากเงิน2 (Depository Institutions) ณ สิ้นเดือน
มิถุนายน 2559 ขยายตัวต่อเนื่อง (ภาพที่ 2 และ ภาพที่ 3) โดยสถาบันการเงินที่รับฝากเงินมียอดคงค้างของสินเชื่อจ�ำนวน 16.3
ล้านล้านบาท คิดเป็นการขยายตัวร้อยละ 4.5 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน หรือขยายตัวร้อยละ 1.4 จากไตรมาสก่อนหน้า (หลังขจัด
ผลทางฤดูกาล) และเมื่อวิเคราะห์ตามผู้ให้สินเชื่อพบว่าสินเชื่อขยายตัวเร่งขึ้นทั้งในธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงินเฉพาะกิจ
ด้านเงินรับฝากมียอดคงค้างจ�ำนวน 17.5 ล้านล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 4.8 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน หรือขยายตัวร้อยละ
1.3 จากไตรมาสก่อนหน้า (หลังขจัดผลของฤดูกาล) โดยเงินรับฝากเร่งขึ้นทั้งในธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงินเฉพาะกิจ
ตามการขยายตัวอย่างต่อเนื่องของสินเชื่อ
❍❍

1
2

ค�ำนวณโดยน�ำอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจ�ำ 12 เดือนเฉลี่ย หักอัตราเงินเฟ้อในช่วงเดียวกัน
ได้แก่ ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน สถาบันการเงินเฉพาะกิจ สหกรณ์ออมทรัพย์ และกองทุนรวมตลาดเงิน
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ภาพที่ 2 สินเชื่อในสถาบันรับฝากเงิน

ที่มา : ธปท. / ประมวลผลโดย สศค.

ภาพที่ 3 เงินฝากในสถาบันรับฝากเงิน

ที่มา : ธปท. / ประมวลผลโดย สศค.

ยอดคงค้างสินเชื่อและเงินรับฝากในธนาคารพาณิชย์ ณ สิ้นเดือนมิถุนายน 2559 ขยายตัวชะลอลงจาก
ไตรมาสก่อนหน้า (ภาพที่ 4 และภาพที่ 5) โดยธนาคารพาณิชย์มียอดคงค้างสินเชื่อจ�ำนวน 10.8 ล้านล้านบาท คิดเป็นการขยายตัว
ร้อยละ 4.1 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน และเมื่อขจัดผลของฤดูกาลแล้วเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.3 จากไตรมาสก่อนหน้า ด้านเงินรับฝาก
มียอดคงค้างจ�ำนวน 12.2 ล้านล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 3.7 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน และเมื่อขจัดผลของฤดูกาลแล้วขยายตัว
ร้อยละ 1.2 จากไตรมาสก่อนหน้า
❍❍

ภาพที่ 4 สินเชื่อในธนาคารพาณิชย์

ที่มา : ธปท. / ประมวลผลโดย สศค.

ภาพที่ 5 เงินฝากในธนาคารพาณิชย์

ที่มา : ธปท. / ประมวลผลโดย สศค.

เมื่อพิจารณาตามประเภทสินเชื่อของธนาคารพาณิชย์ ณ สิ้นเดือนมิถุนายน 2559 พบว่าทั้งสินเชื่อธุรกิจ
เริ่มขยายตัวเร่งขึ้น ขณะที่สินเชื่ออุปโภคบริโภคขยายตัวชะลอลง (ภาพที่ 6) โดยสินเชื่อที่ให้แก่ภาคธุรกิจซึ่งมีสัดส่วนร้อยละ
53.1 ของสินเชื่อรวม ขยายตัวร้อยละ 4.1 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ขณะที่สินเชื่อเพื่อการอุปโภคบริโภคซึ่งมีสัดส่วนร้อยละ 46.9
ของสินเชื่อรวม ขยายตัวร้อยละ 5.0 จากช่วงเดียวกันปีก่อน
❍❍
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ภาพที่ 6 ยอดคงค้างสินเชื่อเพื่อการอุปโภคบริโภคและสินเชื่อธุรกิจของธนาคารพาณิชย์

ที่มา : ธปท. / ประมวลผลโดย สศค.

ในไตรมาสที่ 2 ปี 2559 ยอดคงค้างสินเชื่อธุรกิจในธนาคารพาณิชย์เร่งตัวขึ้นจากไตรมาสก่อนหน้า จาก
การขยายตัวของสินเชื่อภาคการเงินและภาคบริการ ขณะที่ภาคส่วนอื่นชะลอหรือหดตัว (ภาพที่ 8) ยอดคงค้างสินเชื่อภาคบริการ
ซึง่ มีสดั ส่วนถึงร้อยละ 34.6 ของสินเชือ่ ธุรกิจ ขยายตัวเร่งขึน้ ทีร่ อ้ ยละ 5.5 จากช่วงเดียวกันปีกอ่ นและภาคสถาบันการเงิน ซึง่ มีสดั ส่วน
ร้อยละ 31.3 ของสินเชื่อธุรกิจ ขยายตัวในระดับสูงที่ร้อยละ 14.9 จากช่วงเดียวกันปีก่อน ขณะที่ยอดคงค้างสินเชื่อภาคเกษตร ซึ่งมี
สัดส่วนร้อยละ 1.1 ของสินเชือ่ ธุรกิจ หดตัวทีร่ อ้ ยละ 2.2 จากช่วงเดียวกันของปีกอ่ น ยอดคงค้างสินเชือ่ ภาคการผลิต ซึง่ มีสดั ส่วนร้อยละ
22.4 ของสินเชื่อธุรกิจ หดตัวร้อยละ 4.5 จากช่วงเดียวกันปีก่อน และยอดคงค้างสินเชื่อภาคอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งมีสัดส่วนร้อยละ 6.2
ของสินเชื่อธุรกิจ กลับมาหดตัวที่ร้อยละ 1.0 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน
❍❍

ภาพที่ 8 การขยายตัวของสินเชื่อธุรกิจ

ภาพที่ 7 สินเชือ่ แยกตามภาคส่วนธุรกิจ

ที่มา : ธปท. / ประมวลผลโดย สศค.

ที่มา : ธปท. / ประมวลผลโดย สศค.

ภาพที่ 9 โครงสร้างสินเชื่อเพื่อการอุปโภคบริโภค

ที่มา : ธปท. / ประมวลผลโดย สศค.
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ในไตรมาสที่ 2 ปี 2559 ยอดคงค้างสินเชื่อเพื่อการอุปโภคบริโภคในธนาคารพาณิชย์ขยายตัวที่ร้อยละ 6.0
(ภาพที่ 10) โดยยอดคงค้างสินเชือ่ เพือ่ ทีอ่ ยูอ่ าศัย ซึง่ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 51.0 ของสินเชือ่ อุปโภคบริโภค ยังคงขยายตัวได้ดที รี่ อ้ ยละ
9.0 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ยอดคงค้างสินเชื่อบัตรเครดิต ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 5.0 ของสินเชื่ออุปโภคบริโภค ขยายตัวเร่งขึ้น
ที่ร้อยละ 6.3 ตามปริมาณการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตที่มีเพิ่มขึ้นจากไตรมาสก่อนหน้า (ภาพที่ 11) ขณะที่สินเชื่อเพื่อซื้อรถหรือเช่าซื้อ
รถยนต์และรถจักรยานยนต์ ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 22.9 ของสินเชื่ออุปโภคบริโภค ขยายตัวเป็นไตรมาสที่ 3 ที่ร้อยละ 1.6 จาก
ช่วงเดียวกันของปีก่อน หลังหดตัวต่อเนื่องใน 6 ไตรมาสก่อนหน้า
❍❍

ภาพที่ 10 การขยายตัวสินเชื่อเพื่อการอุปโภคบริโภค

ที่มา : ธปท. / ประมวลผลโดย สศค.

ภาพที่ 11 การใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต

ที่มา : ธปท. / ประมวลผลโดย สศค.

ส�ำหรับหนี้ภาคครัวเรือน ณ ไตรมาสที่ 1 ปี 2559 มียอดคงค้างอยู่ที่ 11.08 ล้านล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ
81.1 ของ GDP ลดลงเล็กน้อยจากไตรมาสก่อนหน้าที่อยู่ที่ร้อยละ 81.6 ทั้งนี้ หากไม่รวมสินเชื่อที่ครัวเรือนกู้เพื่อไปใช้ใน
การประกอบธุรกิจ ยอดหนี้ครัวเรือนจะอยู่ที่ 9.11 ล้านล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 66.7 ของ GDP (ภาพที่ 12)
❍❍

ภาพที่ 12 ระดับหนี้ภาคครัวเรือนและอัตราส่วนต่อ GDP

ที่มา : ธปท. และ สศช. / ประมวลผลโดย สศค.
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การขยายตัวของสินเชือ่ มีทศิ ทางชะลอลงต่อเนือ่ งเป็นไตรมาสที่ 13 โดยเฉพาะสินเชือ่ รถยนต์และจักรยานยนต์
ที่หดตัวต่อเนื่องเป็นไตรมาสที่ 6 ที่ร้อยละ 2.2 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน หลังจากขยายตัวชะลอลงต่อเนื่องภายหลังโครงการ
รถคันแรกสิน้ สุดลงในปี 2555 (ภาพที่ 13) ด้านคุณภาพสินเชือ่ พบว่า อัตราส่วนหนีท้ ไี่ ม่กอ่ ให้เกิดรายได้ (NPL) ของหนีภ้ าคครัวเรือนรวม
อยู่ที่ร้อยละ 3.3 เพิ่มขึ้นจากไตรมาสก่อนหน้าเล็กน้อย (ภาพที่ 14)
❍❍

ภาพที่ 13 อัตราการเติบโตของหนี้ภาคครัวเรือน
แต่ละประเภท

ที่มา : ธปท. และ สศช. / ประมวลผลโดย สศค.

ภาพที่ 14 อัตราส่วนหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้
ของหนี้ภาคครัวเรือนแต่ละประเภท

ที่มา : ธปท. และ สศช. / ประมวลผลโดย สศค.

กล่าวโดยสรุป ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 ปี 2559 สินเชื่อและเงินฝากมีแนวโน้มการขยายตัวที่ต่อเนื่อง โดยสินเชื่อ
ธุรกิจเริ่มขยายตัวเร่งขึ้น ขณะที่สินเชื่อเพื่อการอุปโภคบริโภคแม้จะขยายตัวชะลอลง แต่อัตราการขยายตัวยังอยู่ในระดับสูง
สอดคล้องกับเครือ่ งชีเ้ ศรษฐกิจด้านการลงทุนและการบริโภคภาคเอกชนทีฟ่ น้ื ตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไป ทัง้ นี้ คาดว่าอัตราดอกเบีย้ ของ
ธนาคารพาณิชย์ที่อยู่ในระดับต�่ำ รวมถึงมาตรการส่งเสริมการลงทุนต่างๆ จะช่วยสนับสนุนให้การลงทุนภาคเอกชนและการบริโภค
ขยายตัวดีต่อเนื่อง ในการนี้ หากวิเคราะห์ถึงความมั่นคงของธนาคารพาณิชย์ในปัจจุบันพบว่ายังคงมีความแข็งแกร่ง โดยสัดส่วน
หนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (Gross NPL) และสัดส่วนหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้สุทธิ (Net NPL) ณ ไตรมาสที่ 2 ปี 2559 ยังคงอยู่ในระดับ
ต�่ำที่ร้อยละ 2.7 และร้อยละ 1.3 ของสินเชื่อรวม ตามล�ำดับ อีกทั้งธนาคารพาณิชย์มีการส�ำรองเงินกองทุนเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง ท�ำให้
สัดส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง ณ เดือนมิถุนายน 2559 ยังคงอยู่ในระดับสูงที่ร้อยละ 17.5 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กฎหมายก�ำหนด
ไว้ที่ร้อยละ 9.125
❍❍
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ตลาดน�้ำมัน
พนันดร อรุณีนิรมาน : panandorn.a@gmail.com
เศรษฐกิจต่างประเทศ
อรกันยา เตชะไพบูลย์ : aurakunya.t@gmail.com
พีรพรรณ สุวรรณรัตน์ : peerapan.ps@gmail.com
ภัทราพร คุ้มสะอาด : phattraporn088@gmail.com

ภาคการเงิน
พิมพัชรา กุศลวิทิตกุล : pkusolvititkul@gmail.com
อัตราแลกเปลี่ยน
ดร.พิมพ์นารา หิรัญกสิ : pim.hirankasi@gmail.com
ภาคอุตสาหกรรม
ดร.ปฐมดนัย พลจันทร์ : pathomdanai@gmail.com
ภูรินทร์ ดิษเจริญ : purinditjarern@gmail.com
ภาคเกษตรกรรม
จักรี พิศาลพฤกษ์ : jakree.fpo@gmail.com
ภาคการท่องเที่ยว
คงขวัญ ศิลา : nu_nub@yahoo.com
ภาคการบริโภค การลงทุน และอสังหาริมทรัพย์
ดร.กุสุมา คงฤทธิ์ : kusumakongrith@yahoo.com
ด้านเสถียรภาพ
พนาทิตย์ เลิศประเสริฐกุล : phanatitl@fpo.go.th
เศรษฐกิจรายภูมิภาค
ดร.กุลกัลยา พระยาราช : kulkunya@mof.go.th
กาญจนา จันทรชิต : kulmbe6@yahoo.com
อรอุมา หนูช่วย : onuma.fpo@gmail.com

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท 0-2273-9020 โทรสาร 0-2298-5602
website : http://www.fpo.go.th

